
 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLUSI   PEMINTALAN 
YarnMaster® PRISMA 



 

 

 
 
 
 

MEMBUKA DUNIA BARU 
GENERASI YARNMASTER® PRISMA  

 
 

Loepfe mendorong pengembangan 
terdepan dan menghadirkan yang 
pertama di dunia. 

 
Pembersih benang YarnMaster® terbaru 
generasi PRISMA menetapkan tolok 
ukur baru pada pembersih benang 
dengan inovasi perpaduan teknologi 
sensor. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ DUNIA INOVASI 

Loepfe telah menjadi pelopor dalam teknologi pembersih 
benang selama beberapa dekade. 

 
Komitmen kami untuk pengembangan perangkat kendali 
mutu total yang komprehensif pada proses penggulungan 
sangat menantang: 
Dengan pendekatan baru kami yang  tidak biasa  dengan 
konsep YarnMaster PRISMA, era baru dalam kendali mutu 
yang cerdas telah dimulai dan sekarang tersedia untuk 
industri pemintalan. 

 
Konsep YarnMaster PRISMA menawarkan pendekatan 
universal dan multidimensi untuk pemintal dengan 
komprehensif mengatasi semua masalah kualitas benang 
yang berkaitan dengan material dan proses pemintalan. 

 
Dengan desain pengukuran multi-sensor dan fungsi dari 
konsep pembersih benang yang inovatif ini, YarnMaster 
PRISMA mendukung pemintal di seluruh dunia dalam 
menguasai kendali mutu harian. 

 
Perpaduan teknologi sensor ini menawarkan performa yang 
tak tertandingi dan segala kemungkinan dalam mengontrol 
kualitas selama proses penggulungan. 

+ DUNIA  MANFAAT 

Data kualitas yang dihasilkan oleh teknologi perpaduan sensor 
pintar ini meletakkan dasar  untuk analisis kualitas yang luas. 
Model wizard unik ini menyediakan kepada pengguna dengan 
pilihan spesifik untuk mengoptimalkan pengaturan kliring. 

 
Selamat datang di era baru pembersih benang pintar! Kami ingin 
mengundang Anda untuk menjelajahi dan mendapatkan 
manfaat dari konsep pembersih benang «all-in-one» ini; Dibuat 
untuk fokus pada kendali mutu total Anda dalam pembuatan 
benang. 
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DUNIA SENSOR 
MENJADI YANG PERTAMA 

+ DUNIA PENGETAHUAN 
KOMBINASI CERDAS 
DALAM SATU SENSOR 

 
 
+ DUNIA YANG PERTAMA 

SENSOR-DM – PENGUKURAN GANDA 
UNTUK KESALAHAN BENANG DASAR 

 
 
 

Empat teknologi sensor berinteraksi secara cerdas dan 
memastikan visibilitas kesalahan dan data kualitas yang belum 
pernah ada sebelumnya. 

YarnMaster PRISMA menggabungkan semua teknologi sensor 
untuk pertama kalinya dalam satu perangkat. 

 
 
➜ Optik Inframerah Kesalahan benang dasar 

➜ Masa Kesalahan benang dasar 

➜ Optik RGB Material asing 

➜ Triboelektrik Polipropilene 
 
 

Pertama di dunia menjadi standar dan meningkatkan 
produktivitas dan efisiensi. 

➜ Dua teknologi sensor dominan terintegrasi dalam satu kepala 
penginderaan. 

➜ Pendekatan tidak biasa ini dengan menggunakan Optik dan 
sensor massa, berfungsi dengan harmoni yang sempurna, 
menawarkan segala kemungkinan dan tingkat presisi tinggi yang 
belum pernah terjadi sebelumnya pada pembersih benang. 

➜ Dengan perpaduan cerdas dari dua teknologi sensor, semua 
keunggulan berbasis teknologi dari kedua sensor siap 
mendukung Anda dan dikonsolidasikan untuk keuntungan 
Anda. 

➜ Pembersih benang YarnMaster PRISMA didukung dengan 
teknologi sensor DM  – siap menghadapi segala tantangan dan 
memastikan produksi ekonomis dengan tanpa 
mengorbankan kualitas! 
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+ DUNIA WARNA 
SENSOR F RGB – SPECTRUM CAHAYA 
PENUH – UNTUK MATERI ASING 

+ DUNIA KEUNIKAN      
SENSOR P4 – TAK TERLIHAT 
MENJADI TERLIHAT - UNTUK 
POLIPROPILEN 

 
 
 
➜ YarnMaster PRISMA sekali lagi mengambil peran terdepan 

pada pembersihan materi asing. 

➜ Sensor RGB F yang serba baru menerangi benang dalam 
spektrum cahaya penuh. 

➜ Memungkinkan pengenalan pada perbedaan warna dan 
kilau terkecil pada semua jenis benang dan warna serta 
campurannya. 

➜ Menetapkan tolok ukur baru saat ini yang diperlukan 
dalam pengendalian kontaminasi selama proses 
penggulungan. 

Deteksi yang andal dari polipropilen putih dan transparan 
adalah tugas yang paling sulit dalam pembersihan benang dan 
membutuhkan solusi kreatif! 

 

➜ Menguasai efek triboelektrik  

➜ Evaluasi sinyal perbedaan muatan listrik yang dihasilkan oleh 
bahan baku yang berbeda selama proses penggulungan. 

➜ Pembersih benang YarnMaster PRISMA yang digabungkan 
dengan Sensor P4 generasi terbaru melengkapi pendekatan 
unik dari konsep pembersih benang tidak biasa Loepfe untuk 
total kendali mutu dalam proses penggulungan. 
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DUNIA KONEKTIVITAS 
 LEBIH MUDAH DARI SEBELUMNYA 

 

+ DUNIA KENYAMANAN 
GUI PRISMA – 
PENGOPERASIAN 
MUDAH DAN INTUITIF. 

+ DUNIA DIGITALISASI    
MILLMASTER TOP 2.0 – 
TERHUBUNG DAN INFORMATIF. 

 
 

Manajemen kualitas online yang efektif adalah salah satu 
faktor kunci keberhasilan mesin winding saat ini. 

 
Loepfe memungkinkan Anda untuk menganalisis kualitas 
benang lebih mudah dari sebelumnya dan untuk 
mengevaluasi data satu per satu. 

 

➜ Dengan asisten pengaturan cerdas «Brainmode», Anda 
dapat terus mengoptimalkan proses dan membuatnya 
lebih efisien. 

➜ Kokpit manajemen data kami tidak pernah semudah ini 
dioperasikan. Intuitif dan fokus secara konsisten pada 
manfaat. 

➜ Sistem operasi PRISMA baru yang sederhana dan intuitif. 

➜ Kemudahan kontrol pengoperasian dan navigasi  
memastikan penerimaan dan produktivitas pengguna yang 
tinggi. 

➜ Panduan menu oleh wizard cerdas memungkinkan 
pengoperasian yang mudah dan intuitif dalam mengelola 
informasi komprehensif yang disediakan oleh konsep 
pengoperasian YarnMaster PRISMA yang baru dan inovatif. 

Pengumpulan data dan sistem manajemen Loepfe, MillMaster 
TOP 2.0 adalah bagian terintegrasi dari lingkup fungsional 
YarnMaster PRISMA WORLD dan melengkapi setiap pemasangan 
pembersih benang Loepfe. 

➜ 100% pemantauan online dari data kualitas yang dihasilkan 
oleh yarn clearer berarti mengurangi pengujian rutin 
laboratorium, yang meningkatkan efisiensi dan mengurangi 
biaya. 

➜ Sederhana, analisa data yang dapat dikonfigurasi 
memungkin kan tindakan yang tepat dengan waktu reaksi 
yang singkat. 

➜ Perbandingan data dalam periode panjang memungkinkan 
peningkatan lebih lanjut dalam kualitas benang dan efisiensi 
proses pemintalan



 

 

 
 

 
 

+ DUNIA APLIKASI 
YARNMASTER PRISMA – 
DM, DMF DAN DMFP 

 
 
 
➜ Satu kepala penginderaan mencakup semuanya 

➜ Untuk semua stapel serat benang (Cotton, Synthetic, Blend, 
Mélange) 

➜ Nomer Benang: Ne 2.4 – 320, Nm 4.1 – 540 

➜ Untuk semua tipe splicer 

➜ Untuk semua jenis benang fancy 
 
 
 
 

YarnMaster® 

PRISMA DM 

 
 
 
 
 
 

YarnMaster® 

PRISMA DMF 

 
 
 

F Kliring 
Kliring F berbasis RGB 

dengan

 

 

YarnMaster® 

PRISMA DMFP 

 
 

P Clearing 
Triboelektrik 

berbasis deteksi 
transparan 

dan sintetis putih 
materialasing PP, PE, 

dll 
 

DM Clearing 

Pembersihan NSLT dengan  D matrix • Pembersihan 
sambungan dengan matriks sambungan terpisah • 4 NSLT 

Cluster Channels terpisah •  OffCount Berbasis kurva deteksi 
dan klasifikasi • Benang Inti khusus berfungsi untuk 

mendeteksi missing and Off-centric Core • Penanganan alarm 
bobbin di luar standar yang mudah • Alarm kelas 

 
GUI 

 matriks F terpisah untuk materi 
asing gelap dan terang • Filter 

organik •  Kluster F 

 
F OffColor (Opsi) deteksi 
luminositas berdasarkan 

variasi bayangan

                      Penanganan grup  disederhanakan • administrasi artikel  Terperinci  
                    • Proposal pengaturan Berbasis parameter benang • Visualisasi untuk  
                 memudahkan modifikasi pengaturan • Optimalisasi Berbasis data produksi 

 
MM TOP 2.0 

Sistem akuisisi data terpusat •Lot dan manajemen artikel Terpusat • Berbagai 
macam laporan yang berbeda (Shift, Group, Lot, Spindle, Offlimit, dll)• 

Terhubung hingga 7200 spindel 
• Asisten pembersihan • Pengkonfigurasi laporan • Pencadangan cloud 

satu tahun • Dukungan jarak jauh hingga ke level mesin • Akses basis 
data (opsional) • Tren laboratorium (opsional) • 
Papan perencanaan (opsional)  LabPack (Opsi) 

IPI, IPI Alarm • Berbasis kurva 
Kliring dan klasifikasi SFI, SFI-D

+ 



Terhubung dengan dunia Loepfe 

Loepfe adalah bagian dari Grup Vandewiele dan 
produsen sistem kontrol elektronik terkemuka di dunia 
untuk industri tekstil. 

Produsen mesin serta pabrik pemintalan dan tenun di 
seluruh dunia mengandalkan inovasi kami pada level 
tertinggi, kualitas di buat di Swiss. Dibangun untuk 
menjadi teratas. 

SOLUSI PEMINTALAN 
 DIBUAT UNTUK MELIHAT LEBIH 

SOLUSI PERTENUNAN 
DIBUAT UNTUK MENGONTROL 

Loepfe Brothers 
Ltd. 8623 Wetzikon 
Switzerland 
www.loepfe.com 

Subyek untuk modifikasi teknis YarnMaster and MillMaster adalah merek dagang terdaftar dari Loepfe Brothers Ltd. 
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