
Het Oostenrijke bedrijf MAPLAN GmbH 
is een internationale fabrikant van 
spuitgietmachines. Dit bedrijf telt 230 
medewerkers wereldwijd en produceert 
jaarlijks zo'n 280 spuitgietmachines en -persen 
voor elastomeren, waarvan 99% wordt 

geëxporteerd naar meer dan 60 landen. Begin 
juli 2018 presenteerde deze spuitgietspecialist 
in Nürnberg een toepassing waarin ook een 
warmtebeeldcamera uit de FLIR A-serie was 
verwerkt. 

Bij machinale inspecties met visuele camera's treden soms herkenningsproblemen op als er te 
weinig kleurcontrast is tussen het product en de achtergrond. Warmtebeeldcamera's kunnen 
in zulke gevallen een praktische oplossing zijn - vooral als het product een andere temperatuur 
heeft dan het transportmedium. Deze temperatuurverschillen worden vaak veroorzaakt door het 
productieproces. Spuitgiettoepassingen zijn bijvoorbeeld ideaal hiervoor, omdat de vervaardigde 
onderdelen die hierbij de machine verlaten, een relatief hoge temperatuur hebben. Tijdens de 
Duitse rubberconferentie DKT 2018 in Nürnberg presenteerde twee Oostenrijkse bedrijven een 
mogelijke oplossing op dit gebied. 

Machinale inspectie: pick & place met 
warmtebeeldcamera's van FLIR

TOEPASSINGSVOORBEELD

FLIR A615

De FLIR A615 meet de exacte positie van zojuist 
gemaakte rubberen bagagelabels.

Het warmtebeeld laat niet alleen de exacte positie van 
de bagagelabels zien, maar ook de temperatuurverdeling 
direct na de productie.

MACHINALE INSPECTIE



PLANNEN VOOR EEN SYSTEEM 
TIJDENS DE DKT-CONFERENTIE

MAPLAN wilde tijdens de DKT-vakbeurs in 
Nürnberg op locatie promotiegeschenken 
voor beursbezoekers vervaardigen. Een 
extrusielijn van het bedrijf zou persoonlijke 
bagagelabels maken, die vervolgens door 
een robot zouden worden verplaatst voor 
bedrukking door een inkjetprinter. Voor de 
realisatie van deze automatiseringsoplossing 
werkte MAPLAN nauw samen met integrator 
RELISTE GesmbH, waarmee het bedrijf al aan 
vele andere projecten had gewerkt. RELISTE 
biedt klanten op de Oostenrijkse markt al 
meer dan 45 jaar hoogwaardige producten. In 
2008 werd de RELISTE Vision Group opgericht 
en tegenwoordig is het bedrijf ook actief als 
integrator voor FLIR-warmtebeeldcamera's in 
de automatiseringssector. 

LAAG CONTRAST: TEMPERATUUR 
ALS OPLOSSING

In het beoogde systeem bleken de geringe 
contrastverhoudingen tussen de transportband 
en het product aanvankelijk een uitdaging 
te zijn. Een robot zou in een conventionele 
pick & place-toepassing de bagagelabels 
van de transportband halen en positioneren 
voor bedrukking door een inkjetprinter, die 
uiteindelijk voor elke standbezoeker een 
persoonlijk label zou maken. Via een camera zou 
deze robot informatie over de positie van het 
product op de transportband ontvangen. Maar 
met lichtgrijze bagagelabels op een lichtgrijze 
transportband ontstond er al snel twijfel over 
de functionele stabiliteit bij gebruik van een 
visuele camera. RELISTE kwam toen met een 
ongebruikelijk maar pragmatisch voorstel. "In 

Voor meer informatie over warmtebeeldcamera's of 
dit toepassingsvoorbeeld gaat u naar 

www.flir.de/automation
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plaats van te werken met een conventionele 
visuele camera voor productherkenning, 
stelden we een warmtebeeldcamera van FLIR 
voor (model FLIR A615 - warmtebeeldresolutie 
van 640x480)", vertelt ing. Thomas 
Trauttenberg, algemeen directeur van 
RELISTE. "De warmtebeeldcamera maakt voor 
een betrouwbare detectie geen gebruik van 
visueel licht, maar van de warmtestraling van 
het extrusieproces."

"De oplossing wist ons te overtuigen omdat 
hij zo eenvoudig was en direct vanaf het 
begin goed werkte," vult Rudolf Eisenhuber 
aan, technisch manager bij MAPLAN. "De 
hoge warmtebeeldresolutie van de FLIR A615 

maakt het ook mogelijk kwaliteitsanalyses 
uit te voeren. Dat zouden we in de toekomst 
graag demonstreren met complexere 
spuitgietonderdelen." 

MAPLAN en RELISTE overwegen op termijn 
ook de mogelijkheid om thermische informatie 
voor spuitgietmachines met rubber aan een 
extra evaluatie te onderwerpen. Door hiervoor 
een warmtebeeldcamera te gebruiken kan 
er meer informatie worden verkregen over 
de kwaliteit van een product. Deze methode 
is met name interessant voor componenten 
met een complexe vorm. In dat opzicht zou 
de warmtebeeldtechnologie van FLIR kunnen 
bijdragen aan een verdere optimalisatie van 
het spuitgietproces.

De vaste FLIR A615 voldoet aan allerlei normen, waardoor het een ideaal plug & play-apparaat is voor de machinale-
inspectiesoftware van andere fabrikanten. 

FLIR A615 
De FLIR A615 wordt gebruikt voor de thermische bewaking en kwaliteitscontrole 
van productieprocessen. De compacte warmtebeeldcamera kan volledig worden 
bediend vanaf een pc. Omdat de camera voldoet aan allerlei verschillende 
normen, is hij bovendien geschikt voor gebruik als plug & play-apparaat 
met machinale-inspectiesoftware van andere fabrikanten, zoals National 
Instruments, Cognex en Halcon. De camera voldoet aan de GigE Vision-norm 
en ondersteunt het GenICam-protocol. De FLIR A615 is voorzien van een hoge-
resolutiedetector met 640 x 480 pixels en maakt snelle IR-omkadering mogelijk. 
Dankzij een thermische gevoeligheid van 50 mK registreert en visualiseert de 
camera zelfs de kleinste beelddetails en minimale temperatuurverschillen. 
Bovendien maakt de Gigabit Ethernet-poort real-time streaming van 16-bits 
beelden naar een computer mogelijk.


