
Szerszámmérés

NT technológia

Szerszámtörés ellenőrzés

Szerszámhossz-bemérés

Szerszámátmérő bemérés

Vágóél ellenőrzés

Tengely kompenzáció
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Blum-Novotest s.r.o.
Tovačovského 318
767 01 Kroměříž
Czech Republic

Tel. +420 573 352755
Fax +420 573 331461
info@blum-novotest.cz

Műszaki adatok

Lézer védelmi besorolás Class 2. az IEC60825-1, 21 CFR 1040.10 szerint

Lézer típus Látható vörös lézerfény | 630 ... 700 nm | <1 mW

Védelmi besorolás IP68

Tápegység 24 V DC/160 mA

Bemenet/Kimenet 24 V DC | 0 ... 5 V DC Analóg kimenet *

Ismétlési pontosság Δ adó/vevő: <750 mm: 2,9 μm 2σ **

 Δ adó/vevő: <1500 mm: 5,6 μm 2σ **

Minimális szerszámátmérő ** Δ adó/vevő: <750 mm: 210 μm | 137 μm***

 Δ adó/vevő: <1500 mm: 405 μm | 268 μm***

Teszt sebesség (orsó) akár 200.000 rpm  

* Opció ** Telepítési szituációtól, stabilitástól, távolságtól és mérési módtól függ
*** Csökkentett erősítéssel

Blum szervíz és támogatás
az egész világon
          
Több, mint 40 leányvállalat
és szervizpartner.

www.blum-novotest.com

Blum-Novotest GmbH | Kaufstraße 14 | 88287 Gruenkraut | Germany | +49 751 6008-0 | vk@blum-novotest.com Production Metrology Made in Germany
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LaserControl Micro Single NT | Érintés nélküli szerszámmérési rendszer megmunkáló gépekre

Nagy precizitású rendszer szerszámbeméréshez  

és szerszámkopás vagy törés monitorozáshoz

• Nagy abszolút pontosság a fókuszált lézernyaláb miatt

• Mérés nominális főorsó fordulatnál

• 100 %-os megbízhatóság az NT elektronika miatt

• BLUM pneumatikus rendszer és védősapka a tökéletes védelemért

• Programozhatóság az integrált mikroprocesszorral

Az Ön előnyei

• Könnyű lézerbeállítás LED-es jelzéssel

• Növeli a termelés hatékonyságát és minőségét

• A törött szerszámból eredendő károk elkerülhetőek (szerszámtörés ellenőrzése)

• Csökkenti a beállítási időt és a gépkezelői beavatkozások számát

• Csökkenti a selejtek számát

Gyors szerszámtörés ellenőrzés akár 
hűtőfolyadékban is

Komplett rendszer a könnyű felszereléshez 
a gép munkaterében

100%-os BLUM rendszervédelem

Elengedhetetlen BLUM pneumatikus rendszer


