
Pomiar detalu

Transmisja radiowa

Technologia shark360

Sonda dotykowa TC63-10

TC63-10  
Sonda dotykowa

Kompensacja osi maszyny

Seryjna i masowa produkcja

Pomiar w kierunku Z +/-

System modułowy

Niezużywalny mechanizm  
pomiarowy
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Dane techniczne

Klasa ochrony  IP68

Kierunek pomiaru  ±X, ±Y, ±Z

Siła pomiarowa w XY | Z  1,3 N | 5,5 N (LF 0,4 N * | 2,0 N *)

Maks. wychylenie XY | Z  ±15° | 5 mm

Maks. przyspieszenie  50 m/s2 **

Powtarzalność  0,4 μm 2σ

Maks. prędkość pomiarowa  2 m/min

Masa  305 g (Bez akcesoriów, np. przedłużenie, kąt)

Sygnał transmisji  Radiowy (Technologia‑BRC)

Pasmo częstotliwości  2,4000 ... 2,4835 GHz

Siła sygnału | Zasięg  0 dBm | 15 m

Bateria (2 szt.)  Saft Lithium LS14250 (½ AA, 3,6 V) 1200 mAh

Oprawka narzędziowa  BTH 25 (HSK, SK, BT, VDI, ...)

* Trzpień pomiarowy L = 30 mm      LF: Low Force (Mała siła)
** Z akcesoriami (np. przedłużenie, kąt): maks. przyspieszenie 10 m/s2

TC63‑10 | Sonda dotykowa | Dotykowy system pomiaru detalu z transmisją radiową BRC

Modułowa i kompaktowa – sonda pomiarowa do 

niestandardowych zadań pomiarowych wyposażona w 

rewolucyjny mechanizm pomiarowy shark360

• Realizacja specjalnych zadań pomiarowych  
dzięki szerokiej gamie akcesoriów

• Pomiar w kierunku Z-

• Temperaturowa kompensacja maszyny

• Doskonała gdzie widoczność między sondą a  
odbiornikiem jest zakłócona lub zablokowana

Korzyści:

• Łatwe dopasowanie do indywidualnych potrzeb klienta

• Najwyższa precyzja pomiaru, opatentowany  
mechanizm pomiarowy shark360

• Łatwość obsługi poprzez inteligente procedury parowania 
pomiędzy systemem pomiarowym a odbiornikiem

• Możliwość wykorzystania aż do 6 systemów  
pomiarowych z jednym odbiornikiem

• Długa żywotność baterii

• Precyzyjny pomiar nawet z chłodziwem

• Sprawdzona solidna konstrukcja

Technologia radiowa BRC

Sekwencyjne używanie 6 systemów pomiarowych  
z jednym odbiornikiem radiowym.

Pomiar detalu w centrum tokarskim

Szybki pomiar obrabianego przedmiotu w 
maszynie wielowrzecionowej

Dostępne akcesoria

Mechanizm pomiarowy shark360

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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Blum international
Service & Support

Ponad 40 oddziałów
i biur serwisowych.

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

Biuro Polska
Tel. +48 12 38 32 408
Fax. +48 12 38 32 334
polska@blum‑novotest.cz


