
Als fabrikant in de buisindustrie wilt u natuurlijk de beste en meest eenvoudige oplossingen 
hebben voor het meten van buizen. Of u nu buizen ter plaatse wilt meten of na de productie, met 
de Prodim TubeCheck kunt u direct gegevens in LRA en XYZ verkrijgen.

De software is speciaal ontwikkeld voor kwaliteitscontrole. De geavanceerde versie bevat functies 
om het gemeten onderdeel met het origineel te vergelijken. De toleranties kunnen worden 
gespeci� ceerd en de software bepaalt of de vergeleken gegevens correct zijn. 

Hetzij in de fabriek of ter plaatse, de draagbare Proliner® levert uitstekende resultaten. Dankzij het 
grote meetbereik van maximaal 20 meter kunnen grote buizen makkelijk worden gecontroleerd.  
Prodim’s oplossing is in vergelijking met andere oplossingen voor buiscontrole draagbaar, snel, 
nauwkeurig en overal inzetbaar. 

Het Proliner® principe is gebaseerd op het meten met een meetkop, waarbij de positie van deze 
meetkop in een 3D XYZ-bestand wordt opgeslagen. In de praktijk meet u meerdere punten op elk 
recht onderdeel van de buis, als ook het begin- en eindpunt van de buis. De TubeCheck software 
berekent de middellijnen en tangens en snijpunten tussen de rechte lijnen. Als de buigradius niet 
wordt aangegeven, dan kan elke radius apart worden gemeten. Het resultaat van de meting is 

direct beschikbaar op de Proliner. 

Prodim TubeCheck: De oplossing voor buizencontrole
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TubeCheck Standaard TubeCheck Geavanceerd

Projectgegevens  

Gevoerde meting  

Add-on scannerset  

2D/3D buizen meten  

Buigradius berekenen  

Buigradius meten  

Stamgegevens importeren - 

Meetgegevens controleren/vergelijken - 

Nauwkeurige uitlijning - 

XYZ/LRA-gegevens exporteren (CSV-formaat)  

Controle- en vergelijkingsgegevens exporteren 
(CSV-formaat)

- 

DXF, CSV, TXT PDF bestanden exporteren  

CAD-bestand bewerken  

Voor meer informatie en demovideo’s, 
bezoek onze website www.prodim-systems.com

1
Meet elke kant van de buis zodat 
de software de middellijnen 
kan berekenen. Geavanceerde 
instellingen kunnen aan het 
begin of aan het einde van het 
meetproces worden toegepast. 

2
Controleer en genereer LRA- en 
XYZ-gegevens. Deze informatie 
wordt naar een CSV-bestand 
geëxporteerd en wordt gebruikt 
bij het programmeren van de 

buigmachine.  

3
Vergelijk de stamgegevens met 
de meetgegevens. Zodra de 
toleranties zijn bepaald, wordt 
duidelijk gemaakt of de meting 
correct is. Als er problemen 
optreden, dan worden deze 
door de software kenbaar 

gemaakt. 

TubeCheck is verkrijgbaar in een standaard en een geavanceerde versie.


