
Medição de ferramentas

Transmissão via infravermelho

Princípio de funcionamento linear

Apalpador Z-Nano IR

Z-Nano IR 
Apalpador

Medição livre de desgaste

Medição de comprimento

Controle de ruptura de ferramentas

Compensação de eixo
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Dados técnicos

Classe de proteção IP68

Direções de atuação  -Z

Força de medição (montagem vertical)*  2,2 N | com protetor c. cavaco: 2,4 N

Força de medição (montagem horizontal)* 3,0 N | com protetor c. cavaco: 3,2 N

Curso máximo  10 mm

Ponto de acionamento  1 mm

Repetibilidade	 0,5	µm	2σ

Max. avance de medição 2 m / min

Diâmetro mínimo de ferramenta**  > 0,1 mm/com protetor c. cavaco: 0,2 mm

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

Peso  290 g

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

* Força de medição com protetor c. cavaco e mola adicional: ver datasheet
**	Dependendo	da	geometria	da	ferramenta	e	material,	a	força	de	medição	não	pode	danificar	a	ferramenta.
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Z-Nano IR | Apalpador | Sistema por contato com transmissão infravermelha

Extremely precise infrared probe — flexible 

tool setting probe with linear working 

principle for monitoring of smallest tools

• Detecção de quebra

• Medição de comprimento

• Compensação de eixo

• solução ideal para máquinas  
com trocador de paletes

Seus benefícios:

• Detecção de quebra extremamente rápida

• Nenhum dano posterior devido à quebra

• Rápido ROI

• Mecanismo de medição óptico-eletronico  
sem desgaste

• Desenho compacto e robusto

Princípio de funcionamento linear

Devido ao princípio de funcionamento linear o 
apalpador fornece uma força de medição mínima  
e sem torque. As ferramentas mais sensíveis e de 
menores diâmetros podem ser medidos com extrema 
precisão.

Detecção rápida de quebra em centros 
horizontais com trocador de paletes

Z-Nano IR e TC54-10 em Modo-DUO

Muitos acessórios disponíveis: protetor 
c. cavaco, bico de limpeza, bases de 
montagem, etc

Superfície de medição intercambiável

Blum-Novotest Sistemas de Medição Ltda
Rua Iporanga n°136 – Sala 2
Vila Marieta - CEP 13042-075
Campinas / SP
Brasil

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


