
Vi har sysslat med laser och mätsystem sedan 1978 då vi tillverkade det första laser-riktljuset med 
inbygd nätdel. Det har hänt mycket på 35 år och nu uppdaterar vi vårt program med helt nya 
produkter och ny teknik som passar i dagens moderna produktionsflöde.

Produkter för träindustrin

* Laserriktljus och laserkapljus med blått, grönt, rött , vitt och med RGB färgväxling och linje , 
kryss och mönsteroptik av olika slag. Knaggborrningssystem med krysslaser. Ritande laser.

* Laseravståndsmätare för längdmätning i sorter och justerverk samt lägesbestämning vid 
stockhantering med mera

* Tellux Led-belysning för sågverk med nyaste högeffektiva ljuskällorna som ger mer ljus och 
mycket bättre ljuskvalitet än lysrör av T5 och T8 typ.

* Fotoceller med laser eller radarteknik som har lång räckvidd och tål det mesta i smuts och dåligt 
väder.

* Laserradarsystem som mäter i 2D och 3D. Vi kan mäta allt från flishögars volym till form på 
stockar och mätt på prefabricerade byggelement i produktionen.

* Kameralösningar med de nya högdynamiska kamerorna som ger bättre bildkvalitet. 
Högupplösta, analoga eller digitala IP med mera.

Laserriktljus  i sågverk / träindustrin

Vår definition är att ett riktljus ger en lång linje längs en lång yta och den har klart andra krav än 
ett laserkapljus som ger en kort linje tvärs ytan. Under många år har dessa sett ungefär lika ut och 
inget har hänt. Nu har vi uppgraderat våra lasrar med den nyaste generationen laserdioder som 
kommit fram det sista året. Dessa ger mycket högre effekt, finns i flera färger och håller klart bättre 
och ä ej dyrare.

Blått ljus 445 eller 462 nm  är bra om det skall särskiljas på något 
speciellt sätt från andra indikeringar. De har de nya 445 nm 
högeffektlysdioderna som kan ge över 1W om man skulle våga. Våra 
linjelasrar ger max 50mW och håller då mycket länge.
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Grönt ljus 520 nm med de nya gröna laserdioderna. Dessa klarar i motsats till tidigare 
minusgrade utan problem och har en effekt som kan vara 1 W även i detta fall. Vi begränsar oss 
till 50mW och klass 3R

Rött ljus 638 nm med de nya 135 mW laserdioderna som vi justerar till max 50 mW effekt. Dessa 
syns verkligen på en barkyta i starkt omgivningsljus. Vi har även en 250mW röd laser om det 
skulle passa.

Mekaniken är numera integrerad i fästet så det blir enklare och bättre att ställa in och justera 
lasrarna. Laser och fäste bör vara en enda enhet om det skall vara en bra lösning.

Laserkapljus sitter oftast i juster och sorterverk och ger kortare linjen tvärs en planka eller 
snittlägen på skivor. De används oftast i starkt omgivningsljus och det är hög hastighet så en bra 
ljusstyrka behövs alltid. De sitter ofta nära plankan och linjelängden bör vara tillräckligt lång så 
den vanliga linjeoptiken sedan tidigare ger ofta en för kort linje. Vi har en ny fresneloptik som kan 
ge 120 graders öppningsvinkel. Det finns även behov av att snabbt så av och på lasern via en 
PLC så vi har en så kallad modulationsingång på begäran som klarar detta direkt från 
styrsystemet.

Blått ljus 445 eller 462 nm  är bra om det skall särskiljas mellan olika modulmått

Grönt ljus 520 nm med de nya gröna laserdiodern ger mycket intensivt ljus som verkligen syns

Rött ljus 638 nm med hög effekt syns långt bättre än de gamla svaga lysdioderna

RGB/W är en färgväxlande laser som ger en linje som kan ha valfri färg. Ni kan manuellt välja färg 
eller låta en PLC ge olika färger som då visar sorteraren vad som kan vara ett bra förslag, 
Sumamfärgen om man har flera på en gång ä skarpt vitt ljus.

Laserscanner är en sak som alla lasrrarna kan ha och där kan linjen snabbt byta plats via en 
servostyrd spegel. Här avlänkas laserlinjen till ett valbart modulmått som då kommer på 
kommando manuellt eller från en PLC.

Laseravståndsmätare mäter ett avstånd med en laserstråle. 

Vi har 2 olika typer. 

*1! Noggranna mätare med mm noggrannhet och max ca 150 
meters mätavstånd. De kan mäta med några tiotal mätningar per 
sekund. Viss begränsning av svarta ytor och direkt solsken på 
större avstånd.

*2! Mindre noggranna med cm noggrannhet som kan mäta 
mycket långt och mycket snabbt. Klarar allt i ytor och mycket 
robusta och rejäla. 10 KHz i hastighet möjligt och 2000 meter i 
avstånd.

     Laser och mätsystem för träindustrin

Lilla katalogen          2014-12-18      Page 2 of 3

Laseroptronix! ! ! !                            Telephone office 46-70-7140470
Glimmervägen 8! !                                                      !    187 40 Täby ! Sweden
E-mail info@laseroptronix.se! ! !                                  www.laseroptronix.se

http://www.laseroptronix.se
http://www.laseroptronix.se


Tellux LED belysning för industrilokaler

Tellux är vårt systerbolag och tillverkar sedan länge ledlampor i 
Sverige och utomlands. LED tekniken ha nu tagit fram en ny 
generation med lysdioder som ger 30% mer ljus än för bara 1-2 år 
sedan. Kombinationen med starkt effektsnålt ljus som dra ca 50% 
av ett bra lysrör ger väsentliga besparingar i el och 50 000 timmar 

eller mer i livslängd sparat 
underhåll. Band-emitter ledden 
ger ca 140 Lumen / W där de 
flera ligger under 100 Lumen / W. 
Ljuskvaliteten är bättre än motsvarande lysrör

En annan typ LED ger mycket bra ljuskvalitet men lite mindre 
ljus. Den är speciellt gjord för avsyning där då en operatör skall 
se olika färger och skiftningar exakt med ögat. Detta ä 
specialdioder och om man önskar kvalitets bedöma färger och 
nyanser så är detta lösningen.

Utöver detta har vi vanliga bra LED rör med den höga effektiviteten för standard 600, 900, 1200 
och 1500 mm armaturer.

Fotoceller / perimeter och skyddssystem.

Vi har flera typer av fotoceller likt laser fotoceller 
och radar fotoceller som klarar det som normala 
fotoceller ej kan klara.

Kamerasystem för processövervakning.

Sedan många år arbetar vi med kameror av olika 
slag. Dels vanliga industrikameror av mera 
standard typ. Dels robusta tåliga kameror för 
svåra miljöförhållanden.  För övervakning av 
industriområden har vi de unika laserkamerorna 
som ger utmärkt bild på stora avstånd även 
om det ej fins en gnutta ljus.

Med aktiv IR belysning kan vi se dygnet runt 
men även utan att blända egen personal. 
Räckvidden kan vara många hundra meter

Värmekameror för dels övervakning mot 
intrång men även övervakning av 
produktionen. Dessa kameror kan se 
varmgång och varna innan det blivit någon 
skada.
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