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SP Måttkontroll från SP Trä hjälper dig att:

•	 Mäta fortare.
•	 Undvika fel under mätningarna
•	 Spara mätningarna i en SQL databas med en 

knapptryckning på skjutmåttet
•	 Sprida mätresultatet inom det egna nätverket så 

fort mätningen är sparad
•	 Hantera råmåttstabellerna 
•	 Följa upp och kontrollera processen 

Effektivisera era mätningar

SP Måttkontroll hjälper till att effektivisera de manuella 
mätningarna på det sågade virket. Det hjälper operatö-
ren att avgöra om måtten är godkända enligt bestämda 
toleranser. Detta kombinerat med det snabbare utföran-
det av mätningarna skapar en positiv attitydförändring 
och gör arbetet med att optimera måtten enklare. 
Eftersom alla mätningar sparas i en databas är resul-
taten tillgängliga för all personal som behöver tillgång 
till dem, exempelvis kan operatören som kör såglinjen 
direkt se uppmätta råmått för alla bitar i postningen 
och vid behov vidta de korrekta åtgärderna.

Flexibelt system

SP Måttkontroll består av en PC integrerad i en IP 65 
klassad 15” pekskärm som kan manövreras med hand-
skar på, skjutmått med trådlös överföring och mjukvara 
utvecklad för industriell sågverksanvändning. Du kan 
enkelt byta eller lägga till ytterligare mätdon. T.ex. finns 
tillvalet med mätdon och mjukvara för mätning av såg-
sömmen, som kan uppstå vid sågning med dubbelaxliga 
sågmaskiner.

Systemet har en modul med analysverktyg. Du kan 
skapa tabeller, linjediagram och histogram för olika 
tidsperioder och produkter. Mätdatat, ner på enskillda 
mätningar, kan också enkelt exporteras till Excel för yt-
terligare analyser.
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SP Trä är en viktig aktör i utvecklingen av det nya biobaserade samhället. Vår forsknings- och utvecklingsverksamhet 
domineras av stora nationella och internationella projekt samt projekt inom industrin. Vi deltar också aktivt i standar-
diseringsarbetet genom CEN och ISO. SP Trä har kvalificerade resurser för såväl forskning som testning för en rad olika 
material och produkter.

Sektionen Förädling och processer förser den träbearbetande industrin med mätverktyg och metoder som utvecklats från 
omfattande forskningsverksamhet samt från kundkrav. Förädling och processer förser industrin med utveckling av ny 
teknik, metoder och processer i syfte att ge den trämekaniska industrin möjligheter att leverera högkvalitativa produkter 
på ett kostnadseffektivt sätt.

SP Trä
Borås, Skellefteå, Stockholm, Växjö
Adress: Box 857, 501 15 Borås
Telefon: 010-516 50 00
www.sp.se

Våra produkter Våra tjänster

SP Bark On-Line 3D-visualisering

SP Fibervinkel On-Line Deformationskontroll

SP Kärnved On-Line Energimätningar

SP Kvalitet On-Line Lean-produktion och förebyggande innehåll

SP Måttkontroll Limning

SP PlankProfil On-Line Programmering, Databaslayout, Dataanalys och Långtidsdatainsamling

SP TimberNav Provning

SP Torksim Sorteringsregler

Spårning

Tillgänglighet, stopptider

Torkning


