
Medição de peça

Transmissão via infravermelho

Multidirecional

Apalpador TC52

TC52  
Apalpador

Medição livre de desgaste

Superfícies de forma livre

Produção unitária e de serie

Compensação de eixo
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OthersDados técnicos

Classe de proteção IP68

Direções de atuação  ±X, ±Y, -Z

Força de medição em XY | Z  2,3 N/0,65 N (LF) * | 5,7/1,6 N (LF) *

Max. deflexão XY | Z  ±11° | 6 mm

Max. aceleração  50 m/s2

Repetibilidade 0,3 µm 2σ

Max. avance de medição 2 m / min

Peso  250 g

Sinal de transmissão | Faixa IV  infravermelha | ±60° in Z, 360° in X/Y

Bateria (2 peças)  Saft lítio LS14250 (½ AA, 3,6 V) 1200 mAh

Cone para apalpador com BTH 25 (HSK, SK, BT, VDI, ...)

* Stylus L=30 mm     LF: Low Force

Blum no mundo
Serviço & Suporte
          
Mais de 40 filiais
e centros técnicos.

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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TC52 | Apalpador | Sistema de medição por contato com transmissão infravermelha

Para centros de usinagem de pequeno 

porte — apalpador compacto com mecanismo 

de medição multidirecional

• Detecção da posição da peça

• Correção da orientação da peça

• Compensação térmica da máquina ferramenta

• Medição de contorno

Seus benefícios:

• Velocidade de medição até 2 m/min

• Toques precisos sem efeito de "lobing”

• Mecanismo de medição óptico-eletronico sem desgaste

• Uso de dois sistemas de medição  
com apenas um receptor IV

• Vida útil da bateria extendida

• Medição precisa mesmo com refrigerante

• Desenho comprovado e robusto

Modo DUO

Uso sequencial de dois sistemas de medição 
com apenas um receptor infravermelho.

TC52 – para centros de usinagem de 
pequeno porte

Medição de peça rapida

Toques sem efeito de "lobing”

Mecanismo de medição moderno e preciso 
com a geração optoeletrônica do sinal

Blum-Novotest Ibérica, S.L.
Zeharkalea Izarra Centre, 36
Piso 7, puerta 3 
48260 Ermua, Bizkaia
España

Tél.: +34 943179759
info@blum-novotest.es

Blum-Novotest Sistemas de Medição Ltda
Rua Santa Cruz, 541 – Sala 2
Barra Funda
CEP 13280-000 Vinhedo/SP
Brasil

Tel. +55 (19) 4141-3458
E-Mail: info@blum-novotest.com.br


