
Měření obrobku

Rádiový přenos

Multidirekcionální

Dotyková sonda TC62

TC62  
Dotyková sonda

Měřící mechanismus bez opotřebení

Měření kontur

Kusová a sériová výroba

Teplotní kompenzace stroje
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Technická data

Třída odolnosti IP68

Směr snímání ±X, ±Y, -Z

Měřící síla v XY | Z  2,3 N/0,65 N (LF) * | 5,7 N/1,6 N (LF) *

Měřící síla v XY | Z  ±11° | 6 mm

Max. zrychlení  50 m/s2

Opakovatelnost  0,3 μm 2σ

Maximální rychlost snímání  2 m/min

Hmotnost  250 g

Přenos signálu  Rádiový (BRCtechnologie)

Frekvenční pásmo  2.4000 ... 2,4835 GHz

Vysílací výkon  0 dBm

Dosah přenosu  15 m

Baterie (2 kusy)  Saft Lithium LS14250 (½ AA, 3,6 V) 1200 mAh

Držák sondy  BTH 25 (HSK, SK, BT, VDI, ...)

*Délka dotykového hrotu L = 30 mm   

Blum celosvětově
Servis & podpora
          
Více než 40 dceřiných společností
a servisních kanceláří.

www.blum-novotest.com
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TC62 Dotyková sonda | Dotykový měřící systém obrobku s BRC rádiovým přenosem

Pro malá obráběcí centra – kompaktní dotyková rádiová 

měřící sonda s multidirekcionálním měřícím mechanismem

• Perfektní pro 5-osé stroje, nebo v aplikacích 
kde chybí optický kontakt s přijímačem

• Určení polohy obrobku

• Seřízení nulového bodu

• Teplotní kompenzace obráběcího stroje

• Měření obecných kontur

Vaše výhody:

• Měřící rychlost až 2 m/min

• Precizní bez-lobingová charakteristika

• Neopotřebitelný mechanismus

• Snadné párování sondy s přijímačem

• Použití až 6-ti měřících systémů na jeden přijímač

• Prodloužená životnost baterie

• Přesná měření i v chladící emulzi

• Osvědčený a robustní design

Rádiová technologie BRC

Použití až 6-ti měřících systémů  
na jeden rádiový přijímač.

Rychlé měření obrobku

TC62–pro malá obráběcí centra

Bez-lobingová charakteristika

Moderní a přesný měřící mechanismus s 
optoelektronickým generováním signálu

Blum-Novotest s.r.o.
Tovačovského 318
767 01 Kroměříž
Czech Republic
Tel. +420 573 352755
Fax +420 573 331461
info@blum-novotest.cz


