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Zobrazovací systémy se skenery Raytek  

Bezkontaktní měření teploty ve sklářství 

Foto: Se svolením  Glassrobots OY, Tampere, Finsko

Přínosy 
■ Rychlé automatické 

vyhledání vad materiálu a 
poškozených topných dílů 

■ Významné zkrácení času při 
nastavování 

■ Automatické sledování kvality 
podle ISO 9000 

■ Zvýšení rentability a kvality 
výroby 

■ Snížení zmetkovitosti 
 

Sledování kvality ve sklářské výrobě 

GS150 je systém pro automatické měření teploty při ohýbání, tvarování, 
žíhání a tepelných úpravách skla. Vlastnosti 

■ Detailní termogramy dané 
40 000 měřených bodů za 
sekundu 

Jádrem systému je řádkový skener MP150. MP150 měří řádek až s 1 024 
body. Rotující zrcátko skenuje 90° zorné pole až 150 x za sekundu. Vysoká 
rychlost skenovaní umožňuje rychlou detekci tepelných odchylek a horkých 
míst. Skenování skleněných částí je spouštěno měřenou teplotou nebo 
externím spouštěcím signálem. Pohybem měřeného cíle v zorném poli 
skeneru se vytváří dvourozměrný termogram. 

■ Automatická korekce 
emisivity pro sklo s nízkou 
emisivitou u GS150LE 

■ Zadávání konfigurací podle 
výrobků (technolog. předpisy) Program systému umožňuje vytváření dílčích termogramů zájmových 

oblastí, tzv. zón. Mřížka zón překrývající termogram reprezentuje topná 
tělesa v peci. Teploty v každé zóně mohou být zpracovány matematicky jako 
průměrná, maximální nebo minimální teplota. V případě teplotních vad 
spustí program signalizaci. Pro pozdější analýzu jsou termogramy 
automaticky ukládány do zvláštní složky. Signalizace může být také 
vyvedena pomocí přídavných výstupních digitálních modulů. 

■ Zákaznické zadávání a 
zobrazování zón termogramu 

■ Přehrávání uložených 
souborů jako „filmů” 

■ Signalizace nezávislá na PC 
■ Integrovaný OPC server pro 

dálkové systémové řízení Pro použití OPC (OLE for Process Control), se chová systém 
GS150/GS150LE jako OPC server a komunikuje s většinou řídicích 
systémů. Tato vlastnost povyšuje GS150/GS150LE z měřicího nástroje na 
integrovanou součást řídicího systému.  

■ Analogové nebo digitální 
výstupní moduly 

■ Integrovaná komunikace přes 
Ethernet TCP/IP 

■ Vestavěné laserové 
zaměřování 

■ Mnohojazyčná podpora 
 



 
 
 

Popis systému 

Parametry 
Teplotní rozsah 100 až 950 °C 

Přesnost systému ±0,5 °C nebo ±3 °C 

Opakovatelnost ±1 °C 

Optické rozlišení 150 :1 (90 % energie) 

Teplota okolí 0 až 50 °C (s přídavným 
chlazením 180 °C) 

Zorné pole 90° 

Bodů na řádek až do 1 024 pixelů 

Rychlost skenování až do 150 Hz 

Rozměry 200 x 180 x 190 mm Termogram skleněného okna s vyznačenými zónami 

Hmotnost 7 kg 

Systém GS150LE pro skla s nízkou emisivitou s její 
automatickou korekcí  
Systém GS150LE spojuje všechny osvědčené vlastnosti 
systému GS150. Je vhodný pro monitorování a optimalizaci při 
procesu povlakování skla (například kalené a jednostranně 
povlakované sklo). Povlakovaná skla mají velmi nízkou hodnotu 
emisivity (vysoká reflexivita). Znalost přesné hodnoty emisivity je 
pro bezkontaktní měření teploty podstatná. Další přidaný bodový 
bezkontaktní teploměr měří teplotu nepovlečené strany skla 
(zespodu), kde je emisivita známá. Termogram vytvořený 
řádkovým skenerem Raytek MP150 tak může být korigován. 
Rychlou detekcí teplotních nepravidelností skla a identifikací 
vadných topných článků umožňuje GS150LE zvýšit kvalitu a 
rovnoměrnost výroby a snížit množství zmetků. Objeví-li se 
chyba nebo vada, je spuštěna signalizace, aby mohl následovat 
opravný zákrok. Dále umožňuje systém GS150LE uživateli 
nastavit definované předpisy pro přizpůsobení se častým 
změnám výroby jako například množství různých tlouštěk. 
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Příslušenství 

XXXTMP50ARMB Nastavitelná montážní 
patka 

XXXSYS16DA Digitální výstupní modul 
(16 kanálů, otev. kolektor) 

XXXSYS7RA Digitální výstupní modul 
(7 kanálů, kontakty relé) 

XXXSYS4AA Analogový výstupní modul
(4 kanály, mA nebo V) 

XXXSYS485CV Převodník RS232/485 pro 
výstupní moduly 

Rozsah dodávky 

RAYTGS150G5 • Skener MP150G5 
• Program GS150 
• Řádkový zam. laser 
• Napájecí zdroj 

RAYTGS150LEG5 RAYTGS150G5,    
program GS150LE,            
bodový IR senzor 

PC 

MP150 
Ohřev 

Bodový IR senzor 

Ochlazování 
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