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Suunniteltu erityisesti paperiteollisuuksille menojen pienentämiseksi, 
sekä rullakoneiden tehokkuuden kasvattamiseksi. 
 
Rullien testauksen tarve  
Rullien pyöreys ja muut epäkohdat, kuten aallotuksen aiheuttamat epätasaiset rullan kovuusprofiilit 
ovat pääsyyt sekä tuottajan että jalostajien tuotannon menetykseen.  
Luotettava rullankovuusprofiilin mittaus on ratkaisevan tärkeää, päätettäessä onko rulla hyvä tai 
huono. Tuotannon henkilöstön on voitava testata nopeasti ja luotettavasti ja tulkita tuloksia niin 
tehokasti kuin mahdollista. 
 
Menetelmä 
PaperSchmidt on ensimmäinen erityisesti rullien kovuuden mittaamiseen kehitetty kimmovasara. 
Uusi mittaus periaate, sekä myötäilevä iskuri tarjoaa rullan profilointiin tarkkuutta ja toistettavuutta, 
joka ei aikaisemmin ollut mahdollista. Tämän lisäksi sillä on pitkitetty elinikä suoriutumaan paperi-
teollisuuksien korkeista vaatimuksista, sekä yksilölliset työkalut, kuten ennalta määrätty toleranssit, 
joka tekee profiilin määrittelyn helpoksi. 
 
Hyödyt asiakkaalle 
 
Tarkka profilointi: Herkkyys ja toistettavuus joka on vertaansa vailla verrattaessa perinteisiin 
rullankovuusmittareihin. Yksilöllinen laiteohjelmisto sallii välittömän tiedon tarkastelun laitteen 
näytöllä. 
 
Kestävyys: PaperSchmidtin käyttöikää on suunnattomasti paranneltu verrattaessa perinteisiin 
mittareihin. 
 
Helppokäyttöinen: Intuitiivinen käyttöliittymä (näyttää kovuuden, profiilit, rajat, rullien tunnukset, 
jne.). Automaattinen uudelleen lataus, sekä automaattinen tietojen tallennus sallii nopeimman 
mahdollisen mittauksen suorituksen. 
 
Tietojen lähetys ja analysointi: Paperlink-ohjelma tarjoaa yksinkertaisen työkalun arvioimaan 
mittaustulokset. 
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Erinomainen rullaprofiilin tarkkuus 
PaperSchmidtin ainutlaatuinen suunnittelu, yhdistää kimmovasaran yksinkertaisuuden ja 
tarkkuuden, joka oli aikaisemmin mahdollista vain hyvin paljon kalliimmilla laitteilla. Kuten kuvattu 
alla, PaperSchmidt antaa paljon hyödyllisiä tietoja rullan profiilista. 
 
 
                 RULLATUNNUKSEN                 NÄYTTÄÄ SEN HETKISEN          NÄYTTÄÄ PROFIILIN/TILASTON 
                        SYÖTTÖ/MUOKKAUS              LUKEMAN                                   

 
               VALITAAN/TARKASTELU LISTALTA                                                         RAJOJEN ASETUS/MUOKAUS 
 

 
Rullan profiili nähdään suoraan laitteessa 
 
 

 
Seuraavassa kuva esitetään vertaustestit, jotka on tehty PaperSchmidtillä, Orginal Schmidt 
Hammerilla ja Parotesterillä.  
Toistettavuus on perinteisesti ollut ongelma paperiteollisuudessa. Taas kerran PaperSchmidt oli 
erittäin hyvä. 
Testissä oli pehmeäreunainen rulla ja käytössä 3 eri testilaitetta (yllämainitut). Askelväli oli 2 cm ja 
seuraavat kartoitukset 4 cm välein. Jokaisella laitteella suoritettiin viisi ohikulkua. Jokaisen sarjan 
testi tehtiin “puhtaalle” alueelle. Yksittäisten ohikulkujen tulokset ja keskiarvo esitetään graafisena. 
PaperSchmidt on selvästi parempi herkkyydessä, tarkkuudessa ja toistettavuudessa. 
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Datalink - Tietojen analysointi tehty helpoksi 
Windows pohjainen ohjelmisto, Paperlink, on Proceq SA:n kehittelemä, ja tekee tietojen latauksen, 
esittelyn ja muokkauksen helpoksi PC:n avulla. Tämä sallii käyttäjää nopeasti tarkastamaan rullan 
profiilin verrattuna asetettuihin toleransseihin. Se sallii myös käyttäjän asettamaan rullille tunnukset 
sarjatestausta varten ja ladata nämä tiedot kimmovasaralle. Kaikki tieto voidaan lähettää ulkoisiin 
ohjelmistoihin. 
 

 
PAPERLINK NÄYTTÖ RULLAPROFIILISTA 
 
 
Tekniset tiedot / PaperSchmidt 
Mekaaniset Tiedot  
Iskuvoima 0.735Nm 
Vasaran massa 115 g 
Jousi levossa 0.262 N/mm 
Jousi pidossa 75 mm 
Kotelon mitat 55 x 54 x245 mm, 330mm iskurin päähän 
Mitat (iskurin näkyvät osat) 94 x Ø15 mm, pyöreän pään säde 25 mm 
Paino 648 g 
 
Muistin tiedot  
Sarjojen nimimäärä 50 sarjanimeä. Jokainen nimi voi olla enintään 12 merkkiä pitkä. 
Muistin kapasiteetti Riippuen testisarjojen pituudesta 

Esimerkki 1 - 428 sarjaa, 10 arvoa / sarja 
Esimerkki 2 - 257 sarjaa, 20 arvoa / sarja 

  
Elektroniset tiedot  
Näyttö 17 x 71 pikseliä, graafinen 
Tehon kulutus ~13 mA mitattaessa, ~4 mA asetus ja esikatselu, ~0.02 mA lepo 
Akun kesto >5000 iskua latausten välillä 
Latauksen liitäntä USB tyyppi B (5 V, 100 mA) 
Akun kapasiteetti ~150 mAh 
  
Ympäristöolosuhteet  
Käyttölämpötila 0 - 50 °C 
Varastointilämpötila -10 - 70 °C 
 
Tekniset tiedot / Paperlink ohjelmisto 
Laitteisto vaatimukset: Windows XP/Vista, USB-liitäntä 
Internetyhteys on pakollinen automaattisia päivityksiä varten, jos saatavilla. 
Internetyhteys on pakollinen laiteohjelmisto päivityksiä varten (käyttäen PqUpgrader:iä), jos 
saatavilla. 
Vaatii PDF lukuohjelman manuaalin lukemista varten. 
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Tilausohjeet 
 
Osanumero / Kuvaus 342 10 000 

 

Sisältää: 
- PaperSchmidt testivasaran 
- Laturin USB kaapelilla 
- PaperLink Ohjelmiston 
- Kantohihnan 
- Dokumentit 
- Kantolaukun 

Tarvikkeet  
Osanumero Kuvaus 
341 10 113  USB-liitännän suoja 
342 10 310 Iskuanturi jousella 
342 10 400  Kalibroinnin tarkastus alasin 
341 80 105 Kantolaukku 
351 90 018  USB kaapeli 1.8m 
341 80 112  USB laturi 
341 80 203  Kantohihna 
 
Huollon ja takuun tiedot 
Proceq on sitoutunut tarjoamaan täyden tuen kovuudenmittaus vasaroille.  
Jokaisella laitteella on 2 vuoden takuu, sekä erikseen tilattavissa pidennettyjä takuuaika 
vaihtoehtoja. 
 
Standardi takuu 
Laitteen elektroniset osat: 24 kuukautta 
Laitteen mekaaniset osat: 6 kuukautta 
 
Pidennetty takuuaika 
Enimmillään voidaan ostaa 3 vuotta lisätakuuta (laitteen elektronisille osille). 
Pidennetty takuu voidaan ostaa laite hankinnan yhteydessä tai 90 päivän sisällä ostosta. 
 
Standardit 
TAPPI T 834 om-07 (2007) 


