
SoftVision® PalletMeasure
Effektiv och noggrann kontroll av lastpallar!

SoftVision® PalletMeasure är visionsystemet som kontrollerar lastpallar 
inline. Systemet ser till att endast pallar som uppfyller dina krav används i 
ditt lager!

Genom att profilmäta över- och undersida detekterar systemet bland annat 
saknade brädor, medar och klossar, uppstickande spikar, vridna klossar 
samt skadade eller spruckna brädor och medar.

Systemet har sorteringskraven redigerbara i olika mallar vilket ger enkel 
recepthantering för olika palltyper eller sorteringsregler.

Statistik med rapporter i PDF-format är standard!

Utsignal direkt från systemet eller via nätverk till överordnat PLC-system.

Kontakta oss eller besök oss på www.softdesign.se för att läsa mer om 
våra system!

Pallkontroll

Rapporter & Statistik
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Inline

3D Mätning



SoftVision® PalletMeasure är 
receptbaserat och kan anpassas efter ditt 
avsysningsbehov!
SoftVision® PalletMeasure lagrar avsyningskriterier med sina 
toleransnivåer i mallar vilket gör det möjligt att använda olika 
inställningar för olika palltyper eller olika kontrollstationer.

SoftVision® 
PalletMeasure ser till 
att endast pallar som 
uppfyller dina krav 
används i ditt lager!
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Option med kontroll av 
märkning och lastformat!

SoftVision® PalletMeasure kan utökas 
med funktionalitet för att kontrollera att 
läsbar märkning finns på någon av pallens 
hörnklossar samt båda mittklossarna!

Behöver ni kontrollera att pallens last håller sig 
inom angivna toleranser så kan SoftVision® 
PalletMeasure konfigureras för att klara detta!

SPECIFIKATIONER
SYSTEM: SoftVision® Pallet Measure

Avsyning av lastpallar med kontroll av:

 - Längd, bredd & tjocklek

 - Uppstickande spikar

 - Saknade brädor & klossar

 - Vridna klossar

 - Avbrutna & spruckna brädor

 - Urflisade & vankantade brädor

 - Fria tunnlar

TEKNIK: Systemet arbetar med lasertriangulering från ovan- 

och undersidan vilket ger en 3D-bild för profilmätning.

UPPLÖSNING & PRESTANDA: Systemets mätosäkerhet 

är + 1 mm. En pall mäts på 6 sekunder med maximal 

transporthastighet 0,25 m/s.

HÅRDVARA: PC Intel Core i7, Windows 7 64-bit.

RAPPORTER & STATISTIK: Kontrollrapport genereras över 

en tidsperiod och lagras som PDF-fil. Rapporten visar 

godkända och underkända pallar samt vilka feltyper som 

detekterats.

FORMAT: Systemet kontrollerar EUR-lastpall (EUR/EUR1) 

men kan konfigureras om för att kontrollera andra typer.

Kontrollresultat som utsignal eller via 
nätverk.
Resultatet efter kontroll med SoftVision® PalletMeasure 
kan fås som utsignal direkt via ett relä eller genom 
kommunikation över Ethernet med ett PLC-system i ditt lager! 

Rapporter i SoftVision® PalletMeasure.
Systemet lagrar mätdata för varje lastpall som kontrolleras tillsammans 
med tidpunkten för kontroll av pallen. Detta gör att man kan skapa 
en kontrollrapport över en angiven tidsperiod som visar antal 
avvsynade pallar, upptäckta fel samt vilka fel som är vanligast.
Rapporter skapas alltid som PDF-filer! 

Spårbarhet!
SoftVision® PalletMeasure har en bildbank som visar de 
50 senast kontrollerade pallarna. Där kan man i efterhand 
kontrollera vad som gjorde att pallen underkändes. 
Dessutom lagrar systemet alla ändringar som görs på 
kritiska parametrar. De kan man sedan enkelt spåra så att 
man ser när, vem och vad som ändrats.


