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YENİ BİR DÜNYA AÇIN
YARNMASTER® PRISMA  
JENERASYONU 

Loepfe gelişmeleri ileri taşıyor ve 
dünyada bir ilk sunuyor.

En yeni YarnMaster® iplik temizleyici 
nesil PRISMA, sensör teknolojilerinin 
yenilikçi füzyonu ile iplik temizlemede 
yeni standartlar belirliyor.



+ FAYDALAR DÜNYASI+ İNOVASYON DÜNYASI

Loepfe, iplik temizleme teknolojisine onyıllardır öncülük 
etmektedir.

Bobinleme prosesi için kapsamlı bir toplam kalite kontrol 
aracı geliştirme taahhüdümüz çok rekabetçidir:
YarnMaster PRISMA konsepti ile alışılmadık yeni  
yaklaşımımızla, akıllı kalite kontrolünde yeni bir çağ 
başlatıldı ve şimdi iplik endüstrisi için kullanılabilir.

YarnMaster PRISMA konsepti, malzeme ve eğirme işlemi 
ile ilgili tüm iplik kalitesi sorunlarını kapsamlı bir şekilde ele 
alarak iplikçiler için evrensel ve çok boyutlu bir yaklaşım 
sunar.

Bu yenilikçi iplik temizleme konseptinin çok sensörlü ölçüm 
tasarımı ve işlevleri ile YarnMaster PRISMA, dünyanın 
dört bir yanındaki iplikçileri günlük kalite kontrolünde  
uzmanlaşmada destekler.

Sensör teknolojilerinin bir araya getirilmesi, sarma işlemi 
sırasında kalite kontrolünde benzersiz performans ve  
olanaklar sunar.

Akıllı sensör teknolojisinin bu birleşimiyle üretilen kalite 
verileri, kapsamlı bir kalite analizinin temelini oluşturur. 
Benzersiz sihirbaz modu, kullanıcıya temizleme ayarlarını 
optimize etmek için belirli seçenekler sunar.

Akıllı iplik temizlemenin yeni çağına hoş geldiniz! Sizi bu 
"hepsi bir arada" iplik temizleme konseptini keşfetmeye 
ve bunlardan yararlanmaya davet ediyoruz; İplik  
üretiminde toplam kalite kontrolünüze odaklanmak için  
üretilmiştir.



SENSÖRLER DÜNYASI 
İLK KEZ 

+ DÜNYADA BİR İLK 
DM SENSÖRÜ – ÇİFT ÖLÇÜM

 TEMEL İPLİK HATALARI İÇİN 

+ BİR BİLGİ DÜNYASI  
TEK SENSÖRDE AKILLI BİRLEŞİM
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 « İki baskın sensör teknolojisi tek bir algılama kafasına 
entegre edilmiştir.

 «Bu alışılmadık yaklaşımı kullanmak için mükemmel bir 
uyum içinde çalışan  bir optik ve bir kütle sensörü, iplik 
temizlemede benzeri görülmemiş olanaklar ve yeni  
hassasiyet seviyeleri sunar.

 « İki sensör teknolojisinin akıllı bir şekilde kaynaşmasıyla, 
her iki sensörün tüm teknoloji tabanlı avantajları  
hizmetinizdedir ve avantajınız için konsolide edilmiştir.

 «DM Sensör teknolojisi ile desteklenen YarnMaster 
PRISMA iplik temizleyicileri - her türlü zorluğa hazır ve 
kaliteden ödün vermeden ekonomik üretim sağlar!

Dört sensör teknolojisi akıllı bir şekilde etkileşime girer ve 
benzeri görülmemiş hata görünürlüğü ve veri kalitesi sağlar.

YarnMaster PRISMA, tüm yerleşik sensör teknolojilerini ilk  
kez tek bir cihazda birleştiriyor.

 «Optik Kızılötesi Temel iplik hataları

 «Kütle Temel iplik hataları

 «Optik RGB Yabancı Madde

 «Triboelektrik Polipropilen

Bu dünyada ilk  önce standartları belirliyor ve üretkenliği 
ve verimliliği artırıyor.
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+ RENKLERİN DÜNYASI 
RGB F SENSÖRÜ –  
TAM SPEKTRUM

 IŞIK - YABANCI MADDE IÇIN

+ BENZERSİZLİK DÜNYASI 
P4 SENSÖRÜ – GÖRÜNMEZ

 GÖRÜNÜR HALE GELİR -  
POLİPROPİLEN İÇİN

 «YarnMaster PRISMA bir kez daha yabancı madde  
temizliğinde öncü rolü üstleniyor.

 «Tamamen yeni RGB F Sensörü, ipliği tüm ışık  
spektrumunda aydınlatır.

 «Her türlü iplik ve renk ile bunların karışımlarındaki en 
küçük renk ve parlaklık farklılıklarının  tanınmasını 
sağlar.

 «Sarım prosesi sırasında kontaminasyon kontrolünde  
bugün gerekli olan yeni bir standart belirlemektedir.

 «Yabancı madde tespitinde daha önce ulaşılmamış 
güvenlik ve güvenilirlik seviyeleri sunar.

Beyaz ve şeffaf polipropilenin güvenilir bir şekilde  
algılanması, iplik temizlemede en zor iştir ve yaratıcı  
bir çözüm gerektirir!

 «  Triboelektrik etkide ustalaşmak 

 «Sarım işlemi sırasında farklı hammaddeler tarafından 
üretilen bir elektrik yükü farkının sinyalini değerlendirir.

 «Yeni nesil P4 Sensörleri  ile birleştirilen  
YarnMaster PRISMA iplik temizleyicileri, Loepfe'nin 
sarımı işleminde toplam kalite kontrolüne ilişkin  
geleneksel olmayan iplik temizleme konseptinin  
benzersiz avantajını tamamlar.

 

MaviYeşil -
Negatif

+
Pozitif

Kırmızı



+ KONFOR DÜNYASI  
PRISMA GUI – KOLAY VE 
SEZGİSEL KULLANIM.

 

BAĞLANTILAR DÜNYASI 
HER ZAMANKİNDEN DAHA KOLAY 

+ DİJİTALLEŞME DÜNYASI  
MILLMASTER TOP 2.0 –   
BAĞLANTI KURAR VE  
BİLGİLENDİRİR.

Etkili çevrimiçi kalite yönetimi, bugün bobin makineleri için 
kilit başarı faktörlerinden biridir.

Loepfe, iplik kalitesini her zamankinden daha kolay analiz 
etmenizi ve verileri ayrı ayrı değerlendirmenizi sağlar.

 «Akıllı ayar asistanı «Brainmode» ile süreçleri sürekli 
olarak optimize edebilir ve daha verimli hale  
getirebilirsiniz.

 «Veri yönetimi kokpitimizin kullanımı hiç bu kadar kolay 
olmamıştı. Sezgisel ve sürekli olarak faydalara  
odaklanmış.

 «Basit ve sezgisel yeni PRISMA işletim sistemi.

 «Kolay kullanım ve gezinme kontrolleri, yüksek kullanıcı 
kabulü ve üretkenliği sağlar.

 «Akıllı bir sihirbazın  menü rehberliği, yenilikçi yeni  
YarnMaster PRISMA işletim konsepti tarafından sağla-
nan kapsamlı bilgilerin yönetilmesinde basit ve sezgisel 
çalışmayı mümkün kılar.

Loepfe'nin veri toplama ve yönetim sistemi MillMaster TOP 
2.0, işlevselliğin entegre bir parçasıdır
YarnMaster PRISMA DÜNYASI'nın işlevselliğinin entegre 
bir parçası ve her Loepfe iplik temizleyici kurulumunun 
tamamlayıcısıdır.

 « İplik temizleyicileri tarafından üretilen kalite verilerinin 
%100 çevrimiçi izlenmesi , verimliliği artıran ve  
maliyetleri düşüren daha az rutin laboratuvar testleri 
anlamına gelir.

 «Basit, yapılandırılabilir veri analizi , kısa tepki süreleriyle 
doğru önlemlerin başlatılmasını sağlar.

 «Uzun süreler boyunca yapılan veri karşılaştırmaları , 
iplik kalitesinde ve eğirme işleminin verimliliğinde daha 
fazla artışa izin verir.



YarnMaster®

PRISMA DMFP

YarnMaster®

PRISMA DM

YarnMaster®

PRISMA DMF
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P 
Temizleme 

Triboelektrik tabanlı 
algılama Şeffaf ve 

beyaz sentetik 
yabancı maddeler 

PP, PE, vb
F Temzileme
RGB tabanlı

Koyu ve parlak yabancı  
madde için  ayrı F matrisleri *   
Organik filtre • F Cluster’ları  
F Renk Sapması (Opsiyon)  
Parlaklık tabanlı algılama   

gölge varyasyonları

DM Temizleme
D matrisli NSLT temizleme • Ayrı 

splays matrisi ile splyas temizleme • 4 ayrı 
NSLT Clusteri Kanallar •  Eğri tabanlı Numara 

algılama ve sınıflandırma  •  Eksik ve Merkez-dışı Çekirdek 
algılamak için özel Core iplik fonksiyonları •  Kolay standart dışı 

bobin alarmı kullanımı • Sınıf alarmları 
GUI

Basitleştirilmiş grup işleme •  Sadeleştirilmiş ürün yönetimi •  İplik 
parametresine dayalı ayar  teklifleri • Daha kolay ayar değişiklikleri için 

görselleştirmeler  • Üretim verisi tabanlı optimizasyon
MM TOP 2.0

Merkezi veri toplama sistemi •  Merkezi lot ve ürün yönetimi •  Çeşitli farklı 
raporlar (Vardiya, Grup, Lot, İğ, Limitdışıi, vb.)  • 7200 iğe kadar bağlayın 
• Temizleyici asistanı •  Rapor yapılandırıcı •  Bir yıllık bulut 

yedekleme •  Makine seviyesine kadar uzaktan destek • Veritabanı 
erişimi (opsiyonel) • Laboratuvar trendi (opsiyonel)     • 

Planlama panosu (opsiyonel)
LabPack (Opsiyon)

IPI, IPI Alarmı • Eğri tabanlı SFI temizleme ve 
sınıflandırma, SFI-D

+

+ UYGULAMALAR DÜNYASI  
YARNMASTER PRISMA –  
DM, DMF VE DMFP

 «Tek bir algılama kafası hepsini kapsar

 «Tüm elyaf iplikler için (Pamuk, Sentetik, Karışım, Melanj)

 « İplik numarası: Ne 2.4 –  320, Nm 4.1 – 540 

 «Tüm splayser tipleri için

 «Her türlü fantezi iplik için



Loepfe Brothers Ltd.
8623 Wetzikon 
Switzerland
www.loepfe.com
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Loepfe, Vandewiele Group'un bir parçası 
ve tekstil endüstrisi için dünyanın önde 
gelen elektronik kontrol sistemleri  
üreticisidir.

Makine üreticilerinin yanı sıra dünyanın 
dört bir yanındaki iplik ve dokuma  
fabrikaları, İsviçre'de üretilen en üst 
düzey kalitedeki yeniliklerimize  
güveniyor. Zirvede olmak için tasarlandı.

Loepfe dünyasına bağlanın

Teknik değişikliklere tabidir. YarnMaster ve MillMaster, Loepfe Brothers Ltd.'nin tes-
cilli ticari markalarıdır.Subject to technical modifications

EĞİRME ÇÖZÜMLERİ
DAHA FAZLASINI GÖRMEK İÇİN GELİŞTİRİLDİ

DOKUMA ÇÖZÜMLERİ
KONTROL İÇİN GELİŞTİRİLDİ


