
SpinMaster

Günümüzde iplik pazarında başarılı olabilmek için modern iplik fabrikalarının tamamıyla perfor-
mans ve kaliteye odaklanması gerekmektedir. Sadece tüm üretim prosesinde gerçek zamanlı 
kalite ve üretim izleme sistemlerine sahip firmalar kalite ve verimlilik arasındaki optimum 
noktaya ulaşabilirler.

SpinMaSter sistemiyle BarcoVision tüm iplikhanede kalite ve üretim izleme çözümü sunar. 

Grafik arayüzü yardımıyla, SpinMaSter kullanıcıları sürekli olarak işletmenin o anki gerçek durumu 
hakkında bilgi sahibi olur. Güçlü analiz araçları sayesinde anlık olarak düşük performanslı makina 
ve iğler tespit edilir. Bu sayede problemlere hızlı tepki verilir, kalite seviyesi ve verimlilik artar.

İşletmedeki üretimin ve kalitenin gerçek zamanlı 
olarak izlenmesi



Makine izleme

Tarklar, cerler, vatka, penye ve fitil makinaları DU5P 
data terminali vasıtasıyla sisteme bağlanır. Data ünitesi 
üretim hızını ve çalışma süresini izler. Bu bilgilerin çıkış 
sayısı, şerit numarası gibi girişi manuel yapılmış bilgilerle 
derlenmesi sayesinde saat ve vardiya bazında üretim 
hesaplanır.

Çeşitli makina duruşları data terminali vasıtasıyla otoma-
tik olarak merkezi sisteme bildirilir.

DU5P nin klavyesi kullanılarak diğer duruşlar ve ayrıntılı 
duruş sebepleri izleme sistemine girilebilir.

Kalite İzleme: KITMaster

BarcoVision Trützchler tarak ve cer makinalarının bağlan-
dığı KitMaSter şerit bilgi sistemini sunar.

Üretim bilgilerinin yanısıra KitMaSter şerit numarası, şerit 
düzgünlüğü,spektrogram, uzunluk varyasyon eğrileri gibi 
bilgileri de kullanıcıya sunar. Bu sayede %100 gerçek 
zamanlı kalite güvencesi sağlanmış olur.

KitMaSter ın hazırlama gurubuna konulması ile para ve 
zaman alıcı laboratuar testleri için numune alma ortadan 
kalkar. Numune için gereken hammadde kaybı önlenir, 
laboratuar işçiliği azalır, daha az laboratuar cihazına 
gerek duyulur.

SliverWatch

BarcoVision SliverWatch sistemi birinci pasaj cerin üstüne 
yabancı elyaf denetlemesi için konur ve merkezi sisteme 
bağlanabilir. Cer makinasının kova bazında yabancı elyaf 
için duruş sayısı gibi istatiksel bilğiler alınabilir.

Hazırlık dairesi



İğ bazında izleme

Hergün daha fazla işletme tek tek iğlerin iplik kopuşu 
oranını ve iğ hızlarını bilmek istemektedir. OptiSpin tek tek 
her iğde dedektör bulunması sayesinde duruşları, hızı, 
kopuşları tespit edip kayan iğleri rapor edebilir. 

SpinMaSter’a bağlanmasıyla beraber veri tabanındaki 
birçok ek bilgi makina teknisyenine makina randımanını 
arttırması için gerekli detaylı kopuş analizini yapmasına 
olanak verir.

Seçilen makina grafiği üzerine bir fare tıklaması maki-
nadaki ençok kopan iğler, kayan iğler ve masuranın 
oluşumunun hangi etabında kopuşun arttığı gibi detaylı 
bilgileri verir.

Kopuş oranı, kayan iğler, makina ve iğ randımanı vardiya, 
hafta, ay bazında raporlanabilir. Eğilim raporlarında 
tekrarlayan problemli iğler işaretlenir. 

Makine izleme

Makina bazında izleme için ring iplik makinaları DU5P 
data terminali yardımıyla SpinMaSter sistemine bağla-
nır. 

Data terminali otomatik olarak çıkış hızı bilgilerini ve 
doffing, manuel duruş gibi otomatik duruşları algılar. 
Klavye yardımıyla operatör ek duruş zamanı, mesaj ve 
yönetimsel deklarasyonlar girebilir.

Çalışma durumu ve alarm sebebi gibi değişik anlamları 
olan değişik renkli grafik şekillerde makinalar gösterilir. 
Kullanıcı makina üzerinde gösterilecek, üretim bilgileri, 
hızlar, duruşlar, randımanlar gibi bilgi tipini seçebilir.

Ring Spinning



Kalite izleme: Loepfe MillMaster

Loepfe YarnMaster diğer özellikleri yanında hata sınıf-
landırma özelliği de bulunan bir kesicidir. BarcoVision ve 
Loepfe tüm bobinlere uyan iğ bazında kalite ve üretim 
izleme imkanı veren bir arayüz geliştirdiler.

Bu arayüz iğ bazında kesilen hatalar ve kesilmeyip ipliğin 
içinde kalan küçük hatalar hakkında detaylı bilgi verir. 

Sınıflama matrisi ve temizleme eğrisi gibi iplik temizleme 
parametreleri her makina veya tip için merkezi sistemde 
görüntülenebilir veya değiştirilebilir. 

YarnMaster’ın merkezi ünitesi ile çift yönlü haberleşme 
bu ayarların şebeke üzerinden yüklenmesini saglar.

İğ bazında izleme

Bobin makinalarında izleme kullanıcıya pratik bilgi sağlar. 
Bobindeki her iğin davranışı üretim ve kaliteyi arttırıcı 
bilgiler verir. 

Her kafa için aşağıdaki bilgiler gereklidir:

Çalışma ve duruş zamanları.
Duruş sayısı.
Takım sayısı.
İplik kopuş sayısı.
İplik temizleyicisi kesişleri ve kırmızı ışıklar.
Kırmızı ışıklar için duruş zamanı.
Takım değiştirme zamanı.

SpinMaSter bu bilgileri ya her bobin kafasından ya da 
makinanın ana bilgi sisteminden bir arayüz kartı yardı-
mıyla toplar. Sonra makina tarafından gönderilen bilgiler 
rapor haline getirilir.

•
•
•
•
•
•
•

Bobin makineları



Kalite izleme

Üretim ve duruş bilgilerinden başka SpinMaSter kalite ile 
alakalı aşağıdaki bilgileride toplar:

Hata sınıflandırması 
CV% analizi
Spectrogram analizi
şerit alarmları ve kilitlemeleri

Temizleyici ayarları merkezi sistem ve BarcOprOfile 
makina ünitesi arasında yüklenebilir. 

BarcoVision nun ABS yabancı elyaf yakalama sistemi ile 
donatılmış sistemlerde her rotorun yabancı elyaf kesiş 
sayısı, yabancı elyaf sınıflandırması gibi bilgiler merkezi 
sisteme alınabilir.

•
•
•
•

Üretim izleme

Bobin makinalarına benzer şekilde OE makinalarında 
her üretim noktasının izlenmesi gerekir. Her rotor için 
aşagıdaki bilgiler OE işletme müdürüne gerekir:
 

Çalışma ve duruş zamanı
İplik kopuş sayısı
İplik temizleyicisi kesiş sayısı
Kırmızı ışık adeti ve süresi
Doffing sayısı ve süresi

Corolab veya BarcOprOfile iplik temizleyicisi bulunan OE 
makinaları hiçbir ekstra hardware harcaması yapmadan 
SpinMaSter’a bağlanabilir. 

BarcoVision harici iplik temizleyicisi olan OE makinaları 
için BarcoVision 3x4K olarak adlandırılan ve makinanın 
informatör sistemi ve iplik temizleyici sistemi arasına 
konan arayüz kartını sunar. 

Deklarasyonlar BarcOprOfile ın klavyesinden yapıla-
bileceği gibi 3x4K arayüz ünitesinin klavyesinden de 
yapılabilir.

•
•
•
•
•

Open End Spinning: OEMaster



A
00

53
9 

02
(0

0)
 T

R 
25

/3
/2

01
0 

D
PD

BMS bvba
Vlamingstraat 16
8560 Wevelgem
Belgium
Tel. +32 56 262 611
Fax +32 56 262 690
sales.bv@visionbms.com

BMS Vision Ltd
Capricorn Park, Blakewater Road
Blackburn, Lancashire, BB1 5QR
United Kingdom
Tel. +44 1254 662 244
Fax +44 1254 267 100
sales.bla@visionbms.com

BMSVision LLC
4420 Taggart Creek Road, Suite 101
Charlotte, North Carolina 28208
United States
Tel. +1 704 392 9371
Fax +1 704 399 5588
sales@visionbmsusa.com

 
 
 
 
Belgian Monitoring Systems
is a member of the Itema group.
www.itemagroup.com ©

 B
M

S

SpinMaster: Konsept

Diğer Uygulamalar
SpinMaSter, OptiSpin, BarcOprOfile, ABS, SliverWatch için daha detaylı bilgi için gerekli broşürleri lütfen isteyiniz.

Client - Server

SpinMaSter sistemin kalbi olarak günümüzün en güçlü Windows 
NT sunucusunu kullanır. Miror sistemi, RAID diskler, çift işlem-
cili sunucu konfigurasyonu güvenli gerçek zamanlı izlemeyi 
sağlar.

İşletmedeki kullanıcılar PC lerine yüklenen kullanıcı dostu esnek 
GUI (grafik işlemci) tabanlı programla sisteme giriş yapar.

Rapor ve Formül üreticisi

Rapor ve formül üreticisi sayesinde, her müdür hiçbir prog-
ramlama bilgisine ihtiyaç duymadan kendi formüllerini 
tanımlayabilir tablo ve grafik formatta raporlar alabilir.

Makinaların bağlanması
Makina bazlı izleme gerektiğinde makinaya bir DU5P data ünitesi 
yerleştirilir. Bu ünite üretim hızı, üretim ve duruş zamanları, 
doffing, şerit kopuşu gibi otomatik duruşları tespit eder. Eğer 
bir duruş zamanı manuel duruş olarak kayıt edildi ise ayrıntılı 
analiz için operatör data ünitesinin keyboard’unu kullanarak 
duruş sebebini girer. 

Tek tek iğ izlemede veya tarakların ve cerlerin kalite izlemesinde 
başka yaklaşımlar kullanılır. SpinMaSter’a bobin makinalarında 
Loepfe nin YarnMaster iplik temizleyicisi, Bobinlerde BarcOprOfile 
iplik temizleyicisi direkt baglanabilir. Taraklar ve cerler Trützschler 
KIT sistemi vasıtasıyla SpinMaSter sistemine bağlanır.
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