
Pomiar narzędzi

Technologia NT

Detekcja złamania narzędzia

Pomiar długości narzędzia

Pomiar średnicy narzędzia

Kontrola pojedyńczego ostrza

Kompensacja osi maszyny

LaserControl Micro Single NT

LaserControl 
Micro Single NT
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Dane techniczne

Klasa bezpieczeństwa lasera Klasa 2 według IEC60825‑1, 21 CFR 1040.10

Typ Lasera Widzialna czerwona wiązka lasera | 630 ... 700 nm | <1 mW

Klasa ochrony  IP68

Zasilanie 24 V DC/160 mA

Wejścia / Wyjścia 24 V DC | 0 ... 5 V DC wyjście analogowe *

Powtarzalność Δ nadajnik/odbiornik <750 mm: 2,9 μm 2σ **

 Δ nadajnik/odbiornik <1500 mm: 5,6 μm 2σ **

Minimalna średnica narzędzia ** Δ nadajnik/odbiornik <750 mm: 210 μm | 137 μm***

 Δ nadajnik/odbiornik <1500 mm: 405 μm | 268 μm***

Prędkość testowa (wrzeciono) do 200.000 rpm  

* Opcja ** W zależności od indywidualnej instalacji , stabilności mocowania, odległości i trybu pomiarowego
*** Przy zmniejszonym wzmocnieniu
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LaserControl Micro Single NT | Bezdotykowy pomiar narzędzi dla obrabiarek numerycznych

Ekstremalnie precyzyjny, pojedynczy system kontroli, pomiaru  

i monitoringu narzędzi w najtrudniejszych warunkach

• Najwyższa dokładność dzięki wykorzystaniu skupionej wiązki lasera

• Pomiar z nominalną prędkością wrzeciona

• 100 % niezawodność procesu poprzez opatentowany system elektroniczny NT

• Zaawansowana jednostka pneumatyczna i system kurtyn zapewnia najwyższą ochronę

• Wygodne i proste ustawianie lasera

Korzyści:

• Łatwa regulacja wiązki lasera dzięki wskaźnikowi LED

• Zwiększona produktywność oraz jakość produkcji

• Wyeliminowanie kolejnych uszkodzeń poprzez kontrolę narzędzia

• Redukcja czasu przezbrojeń i praca bez operatora

• Redukcja odpadów

Szybka kontrola zużycia ostrza

Kompletny system w zestawie z akcesoriami  
ułatwiającymi montaż w przestrzeni obróbczej

100 % pewności dzięki zastosowaniu 
systemu kurtyn powietrznych BLUM

Niezbędna jednostka pneumatyczna BLUM
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