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Lazerli İğne Kontrol Cihazı
JLNC20

İğnenin kafasının kırılması yada eğilmesi, yuvarlak örgü makinelerinde üretilen kumaşın zarar görmesine neden olarak 
işletmenin maddi ve manevi zarar görmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle, bu tür iğne hatalarını tespit etmek için uygun 
ve uygulanabilir bir cihaza ihtiyaç vardır, doğru hata tespiti ile iğnenin daha fazla hatalı üretim yapmasına engel olarak 
makineyi durdurur ve üretim verimliliği sağlar.

JLNC20, Tekspart firmasının Joula firması ile yapmış olduğu işbirliği neticesinde, yuvarlak örme sektöründe verimliliğin 
arttırılması amacıyla üretilmiştir. Bilgi ve tecrübeye dayalı bir ürün olan JOULA JLNC20, hatalı iğne ya da eğilmiş iğneyi en 
doğru şekilde algılayan LIDAR teknolojisi kullanılarak tasarlanmıştır.

 9 İğne hatalarını hızlı bir şekilde algılayarak makineyi durdurur ve bu sayede 
verim artışı sağlar

 9 Tüm jakar, tek plaka ve çift plaka makinelere montaj yapılabilir
 9 İğne kafası eğik yada kırık olan iğnenin hassas tespitini sağlar
 9 Kolay kurulum ve kullanıcı dostu menüye sahiptir
 9 Ekonomik bir üründür
 9 1 yıl garanti
 9 İğne ve lazer göz arası uzun mesafe
 9 Kesim çizgisi ve desen iğnelerinde de kullanım

Özellikler

Besleme Voltajı 12VDC, 12VAC

Güç 4W

Tepki süresi 4000 saniyede 4000 iğne

Çözünürlük 40 NPI (İğne /inch)

Ekran 4.3 inch Dokunmatik LCD

Model JLNC20 (Tek plaka / Çift plaka)



Lazerli İğne Kontrol Cihazı
JLNC20

Joula JLNC20 lazerli iğne kontrol cihazı, yuvarlak örgü makinelerinde kullanılan iğnelerin uzun süreli kullanım veya yüksek 
hızda çalışması sonucu kırılan veya deforme olan kafa kısımlarını anında tespit etmek için üretilmiştir. Kırılan, eğilen veya 
kopan iğneler, üretilen kumaşın kusurlu olmasına sebep olmakta ve bu durum maliyet-zaman bakımından işletmeleri 
zarara uğratmaktadır.

JLNC20 lazerli iğne kontrol cihazı, sahip olduğu LIDAR teknolojisi ile işletmlerin mali kayıplarının önüne geçmektedir. 
Düşük maliyeti ve kolay kurulumu ile birçok makineye kolaylıkla uygulanabilir.

4000 saniyede 4000 iğneyi kolaylıkla 
tarayabilir

Kırılmış iğneleri anında tespit eder Deforme olmuş iğneleri anında 
tespit eder
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