
Sistema de Inspeção a Laser de 
Tubos com Costura WI2000p

Vantagens de Sistemas de Inspeção a Laser

• Ajuste simples e rápido

• Diminuição dos tempos de parada da linha

• Redução de custos operacionais

• Melhoria da qualidade da solda

• Diminuição da quantidade de sucata

• Controle do desempenho do turno e da  qualidade da matéria prima

• Diminuição de:
• Devoluções de clientes
• Falhas em serviço
• Reclamações de confi abilidade do produto

É fundamental manter uma qualidade uniforme num mercado altamente 
competitivo, como o de tubos com costura. Deixe que o WI2000p cumpra com isto!

Descrição

O sistema de inspeção WI2000p foi desenvolvido exclusivamente para 
controlar a qualidade da solda na própria formadora de tubos com costura.     

Uma câmera de vídeo de alta velocidade em conjunto com a captura e 
análises rápida de dados possibilita a detecção de defeitos a partir de 0.015 
mm numa formadora de tubos com costura. Os defeitos detectados incluem 
mordeduras, solda abaulada, cordão de solda muito alto, embicamento, 
possível junta fria e desencontro de bordas.   

O processo de solda de tubos requer o controle de vários parâmetros 
para cumprir com as exigências de qualidade da indústria. As diferentes 
etapas do processo, desde o ajuste à produção, tem um impacto nestes 
parâmetros. A medição e o monitoramento é o primeiro passo para mantê-
los sob controle e melhorar a qualidade da solda.

Especifi cações:  
Camera e Resolução Chip único Monochrome CCD com interface GigE

656 x 492 pixels nível de cinza (SR) ou 1024 x 776 pixels nível de cinza (HR) 

Taxa de Quadros 120 a 400 quadros /seg com 656 x 100 pixels de janela

Suporte do Sensor 128 mm largura X 59 mm profundidade x 244 mm altura; 4.0 Kg

Suporte do Sensor +
Suporte Opcional para Montagem

128 mm largura X 222 mm profundidade x 346 mm altura; 7.0 Kg
Montagem universal / Ajuste vertical e horizontal  

Gabinete IHM Gabinete industrial com monitor LCD 15” com tela de toque

485 mm largura X 212 mm profundidade x 340 mm altura; 15,5 Kg

Idiomas GUI Português, Inglês, Alemão, Espanhol, Japonês, Chinês

Conjunto de Resfriamento Pressão de entrada de ar ajustável:
Suporte do Sensor: 220 L/min @ 6 bar
Gabinete PC: 708 L/min @ 6 bar 

Interface Homem Máquina (IHM) 16 entradas digitais (5-48 VCC, opto-isoladas, NPN) 
16 saídas digitais (5-48 VCC, opto-isoladas, coletor aberto)   

Cabo 10m standard 
Totalmente compatível com IEC6100-4-2 Level 4, IEC6100-4-4 Level 4 Electrical Immunity

Condições Operacionais Alimentação: 100–240 VCA, 500 watts, 50-60 Hz.   
Temperatura Ambiente: 10 a 50 °C
Faixa de Temperatura Operacional do Sensor (interna, com refrigeração a ar): 15 a 30°C

Características:
• Parâmetros fáceis de ajustar.  

• Um número ilimitado de ajustes podem ser salvos para serem posteriormente 
carregados, diminuindo o tempo de ajuste da linha e aumentando a produção.

• Controle de processo através de relatório de tendência em tempo real, 
simplifi cando o ajuste da linha e diminuindo o tempo de parada e perda de 
material.

• Software de alto desempenho com algoritmo de triangulação 3D, possibilitando 
alta velocidade de processamento com pequenos intervalos entre medições.

• Relatório de tendências em tempo real e alarmes que informam imediatamente ao 
operador sobre iminentes ultrapassagens de tolerâncias e/ou defeitos da solda.   

• Registro de dados para reprodução do processo (playback), que possibilita avaliar o 
desempenho do turno e a qualidade da matéria prima

• Os defeitos na solda podem ser instantaneamente marcados.

• Bloqueios de segurança do laser, com quatro níveis de bloqueios, possibilitam 
uma operação segura do Suporte do Sensor e uma rápida parada automática do 
sistema em caso de emergência.

Desempenho de alta confi abilidade

               Xiris Automation Inc. 

1016 Sutton Drive, Unit C5, Burlington, Ontario, Canada L7L 6B8  
T: +1.905.331.6660  F: +1.905.331.6661  E: sales@xiris.com  www.xiris.com

As especifi cações estão sujeitas a alterações em prévio aviso.   
Favor visitar o nosso site para informações mais atualizadas.  Março 2015.

Xiris é uma marca registrada de Xiris Automation Inc. no Canadá e outros países. 
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O Suporte do Sensor é equipado com janelas de proteção secundárias e é resfriado pelo conjunto de Resfriamento a Ar. A montagem e o ajuste 
na linha é feito pelo Suporte para Montagem/Ajuste do Sensor (F), que possibilita o alinhamento horizontal e vertical do suporte para otimizar a 
inspeção. O sistema é interconectado por um conjunto de cabos: um cabo do Suporte do Sensor (3) e um cabo para ligação do computador (A). 
O sistema utiliza sinais de interface com o CLP da linha, tem uma conexão Ethernet para conexão opcional LAN (D) e uma Torre de Iluminação 
com Sirene (E), que informa ao operador a condição do sistema. Inclui-se também uma Caixa de Controle do Laser (4), com uma chave geral, 
LEDs para indicar a condição do laser, um botão para parada de emergência e um cabo para conexão com a IHM.

O sistema WI2000p é composto de um conjunto de Aquisição de Imagens e um conjunto de Processamento/Display de Imagens. O conjunto 
de Aquisição de Imagens consiste de um Suporte do Sensor (6), de um conjunto de Resfriamento a Ar do Sensor (5) e de um Suporte 
para Montagem/Ajuste do Sensor (F). As mangueiras e tubos para alimentação do conjunto de Resfriamento a Ar do Sensor (1) devem ser 
providenciadas pelo cliente, junto com uma coluna ou torre para fi xar o Suporte Opcional para Montagem/Ajuste do Sensor.

O conjunto de Processamento/Display de Imagens consiste de uma Interface-Homem-Máquina (IHM) (2) incluindo um monitor com tela de 
toque para a Interface Gráfi ca do Usuário (GUI), um PC industrial com resfriamento a ar, software do WI2000p num ambiente MS Windows 
e um teclado externo (B). O grau de proteção do gabinete é IP54/Nema 13, com padrão de montagem VESA na parte traseira para facilitar a 
instalação. Inclui-se um modulo de interface I/O para comunicação com o CLP da linha.

O cliente pode utilizar o encoder e uma pistola para marcação de defeitos já existentes na linha com o Kit de Interface de Linha de Produção, 
que inclui o módulo de interface (G), o software do encoder e o cabo de interconexão. O encoder e a pistola de marcação de defeitos, assim 
como os cabos respectivos (H) devem ser fornecidos pelo cliente.

O Sistema WI2000p

Instalação do Sistema WI2000p 
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Diâmetro externo mínimo do tubo 6 mm (0.24”) 11 mm (0.43”) 21 mm (0.83”) 5 mm (0.20”) 7 mm (0.28”) 13 mm (0.51”) 2.5 mm (0.10”)

Largura máxima do cordão de solda 3.2 mm (0.13”) 8.2 mm (0.32”) 16 mm (0.63”) 7.4 mm (0.29”) 9.9 mm (0.39”) 17.3 mm (0.68”) 1 mm (0.04”)

Ótica

Campo de visão horizontal 4.7 mm (0.18”) 12 mm (0.47”) 25.5 mm (1.0”) 8.7 mm (0.34”) 12 mm (0.47”) 21.5 mm (0.85”) 4.7 mm (0.18”)

Campo de visão vertical @ 200 pixels 1.6 mm (0.06”) 4.0 mm (0.16”) 8.7 mm (0.34”) 1.8 mm (0.07”) 2.3 mm (0.09”) 4.5 mm (0.18”) 1.6 mm (0.06”)

Resolução horizontal 7 μm (0.0003”) 18 μm (0.0007”) 35 μm (0.0014”) 9 μm (0.0004”) 12 μm (0.0005”) 21 μm (0.0008”) 5 μm (0.0002”)

Resolução vertical 8 μm (0.0003”) 20 μm (0.0008”) 37 μm (0.0015”) 11 μm (0.0004”) 13 μm (0.0005”) 22 μm (0.0009”) 5 μm (0.0002”)

Velocidade standard [perfi s/seg] 250 250 250 120 120 120 120

Espessura da linha laser 3-5 pixels 3-5 pixels 3-5 pixels 3-5 pixels 3-5 pixels 3-5 pixels 3-5 pixels

Precisão / Resolução da Medição ± 8 μm (± 0.0003”) ± 20 μm (± 0.001”) ± 37 μm (± 0.0015”) ± 11 μm (± 0.0004”) ± 13 μm (± 0.0005”) ± 22 μm (± 0.0009”) ± 5.5 μm (± 0.0002”)

Parâmetros medidos da solda

Desencontro de bordas > ± 16 μm (0.0006”) > ± 40 μm (0.0016”) > ± 74 μm (0.0030”) > ± 22 μm (0.0009”) > ± 26 μm (0.0010”) > ± 44 μm (0.0017”) > ± 10μm (0.0004”)

Mordedura, Altura Cordão & Embicamento > 16 μm (0.0006”) > 40 μm (0.0016”) > 74 μm (0.0030”) > 22 μm (0.0009”) > 26 μm (0.0010”) > 44 μm (0.0017”) > 10 μm (0.0004”)

Giro do cordão ± ¼  Largura do Cordão ±  ¼  Largura do Cordão ±  ¼  Largura do Cordão ±  ¼  Largura do Cordão ±  ¼   Largura do Cordão ±  ¼   Largura do Cordão ±  ¼   Largura do Cordão

Características Técnicas Principais do Sistema WI2000p  

Componentes Standard e Opcionais


