
Pomiar narzędzi

Transmisja optyczna

System liniowy

Sonda narzędziowa Z-Nano IR

Z-Nano IR 
Sonda narzędziowa

Pomiar długości narzędzia

Detekcja złamania narzędzia

Kompensacja osi maszyny

Niezużywalny mechanizm  
pomiarowy
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Dane techniczne

Klasa ochrony  IP68

Kierunek podejścia   -Z

Siła pomiarowa montaż pionowy *  2,2 N | z osłoną na wióry: 2,4 N

Siła pomiarowa montaż poziomy *  3,0 N | z osłoną na wióry: 3,2 N

Maks. Skok   10 mm

Punkt wyzwalający   1 mm

Powtarzalność  0,5 μm 2σ

Maks. prędkość pomiarowa  2 m/min

Min. średnica narzędzia **  > 0,1 mm/z osłoną na wióry: 0,2 mm

Transmisja sygnału | Zasięg Podczerwień | ±60° w Z, 360° w X/Y

Masa  290 g

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

* Siła pomiarowa z ochroną na wióry i dodatkową sprężyną patrz dane techniczne
** W zależności od geometrii narzędzia i materiału. Siła pomiarowa nie może powodować uszkodzenia narzędzia.

Z-Nano IR | Sonda narzędziowa | Dotykowy system pomiaru narzędzi z transmisja optyczną

Niezwykle precyzyjna sonda optyczna - elastyczny 

system z liniowym mechanizmem pomiarowym do 

monitorowania najmniejszych narzędzi

• Detekcja złamania narzędzia

• Pomiar długości narzędzia

• Kompensacja osi maszyny

• Rozwiązanie dla maszyn ze zmieniaczem palet

Korzyści:

• Niezwykle szybka detekcja złamania narzędzia

• Wyeliminowanie kolejnych uszkodzeń poprzez 
kontrolę narzędzia

• Szybki zwrot z inwestycji

• Brak części zużywalnych - optoelektroniczny  
mechanizm pomiarowy

• Solidna konstrukcja małych rozmiarów

System liniowy

Dzięki zastosowaniu liniowego systemu pomiarowego 
wyeliminowano w sondzie moment skręcający. Nawet 
bardzo małych rozmiarów, najbardziej delikatne 
narzędzia mogą być mierzone niezwykle dokładnie.

Szybka detekcja uszkodzeń narzędzia 
w poziomym centrum obróbkowym ze 
zmieniaczem palet

Z-Nano IR i TC54-10 w trybie DUO

Wiele dostępnych akcesoriów: osłona 
przed wiórami, dysze czyszczące, systemy 
montażowe itd.

Wymienna powierzchnia pomiarowa

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


