
Měření nástroje

NT Technologie

Detekce lomu nástroje

Měření délky nástroje

Měření poloměru nástroje

Kontrola lomu ostří

Teplotní kompenzace stroje

LaserControl Micro Single NT
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Technická data

Laserová bezpečnostní třída Třída 2 dle IEC60825‑1, 21 CFR 1040.10

Typ laseru Viditelné červené světlo laseru | 630 ... 700 nm | <1 mW

Třída odolnosti IP68

Napájení 24 V DC/160 mA

Vstupy/výstupy 24 V DC | 0 ... 5 V DC analog ový výstup *

Opakovatelnost Δ vysílač/přijímač <750 mm: 2,9 μm 2σ **

 Δ vysílač/přijímač <1500 mm: 5,6 μm 2σ **

Minimální průměr nástroje ** Δ vysílač/přijímač <750 mm: 210 μm | 137 μm***

 Δ vysílač/přijímač <1500 mm: 405 μm | 268 μm***

Testovací otáčky (vřetena) Až do 200.000 rpm  

* Opce ** V závislosti na instalační situaci, stabilitě uchycení, vzdálenosti a typu měření
*** Se sníženým zesílením
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LaserControl Micro Single NT | Bezkontaktní měření nástrojů v obráběcích strojích

Extrémně přesný singl systém měření a kontroly nástroje i za nejtvrdších podmínek

• Nejvyšší absolutní přesnost díky zaostřenému laserovému paprsku

• Měření při pracovních otáčkách nástroje

• 100 % procesní spolehlivost díky patentované NT‑elektronice

• Pneumaticky ovládané uzávěry zajišťují čistotu a nulové náklady na údržbu

• Programovatelný integrovaný mikroprocesor

Vaše výhody:

• Snadné vyrovnání paprsku pomocí LED indikace

• Zvýšení produktivity a kvality výroby

• Zamezení následných škod v důsledku zlomení nástroje

• Zkrácení seřizovacích časů a bezobslužný provoz

• Snížení zmetkovitosti

Rychlá kontrola lomu ostří

Kompletní systém s příslušenstvím pro 
snadnou montáž v prostoru obrábění

100 % spolehlivost díky systému ochrany BLUM

Pneumatická jednotka BLUM
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Tovačovského 318
767 01 Kroměříž
Czech Republic
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