
Meranie nástroja

NT Technológia

Kontrola zlomenia nástroja

Meranie dĺžky nástroja

Meranie polomeru nástroja

Kontrola reznej hrany

Teplotná kompenzácia osí

LaserControl Micro Single NT

LaserControl 
Micro Single NT
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Technické údaje

Laserová trieda bezpečnosti Trieda 2 podľa IEC60825‑1, 21 CFR 1040.10

Typ laseru Videteľné červené svetlo laseru | 630 ... 700 nm | <1 mW

Trieda odolnosti IP68

Napájanie 24 V DC/160 mA

Vstupy / Výstupy 24 V DC | 0 ... 5 V DC analógový výstup *

Opakovateľnosť Δ vysielač/prijímač <750 mm: 2,9 μm 2σ **

 Δ vysielač/prijímač <1500 mm: 5,6 μm 2σ **

Min. priemer nástroja ** Δ vysielač/prijímač <750 mm: 210 μm | 137 μm***

 Δ vysielač/prijímač <1500 mm: 405 μm | 268 μm***

Testovacie otáčky (vretena) až do 200.000 rpm  

* Opcia ** V závislosti od typu inštalácie, stability uchytenia, vzdialenosti a typu merania
*** S redukovaným zosilnením

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 | Bezkontaktné meranie nástrojov v obrábacích centrách

Etrémne presný delený systém merania a  

kontroly nástroja aj pri najťažších podmienkach

• Najvyššia absolútna presnosť vďaka zaostrenému laserovému paprsku

• Merania pri nominálnych otáčkach vretena

• 100 % procesná spoľahlivosť vďaka patentovanej NT‑elektronike

• Pneumaticky ovládané uzávery zaisťujúce čistotu a nulové náklady na údržbu

• Programovateľný integrovaný mikroprocesor

Vaše výhody:

• Jednoduché vyrovnanie laserového lúča vďaka LED indikátorom

• Zvýšenie produktivity a kvality výroby

• Zabránenie následných škôd v dôsledku zlomenia nástroja

• Skrátenie nastavovacích časov

• Bez obslužná prevádzka

Rýchla kontrola opotrebenie reznej hrany

Kompletný systém s príslušenstvom pre 
ľahkú montáž v priestore stroja

100 % spoľahlivý vďaka systému ochrany BLUM

Nevyhnutná – BLUM filtračná jednotka

Blum celosvetovo
Servis & Podpora
          
Viac ako 40 dcérskych spoločností
a servisných kancelárií

www.blum-novotest.com

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

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

Blum-Novotest s.r.o.
Obchodné zastúpenie na 
Slovensku

Tel.: +421 904 508 589
a.babka@blum‑novotest.cz


