
Měření nástroje

Kabelové připojení

Lineární vedení

Nástrojová sonda Z-Nano

Z-Nano 
Nástrojová sonda

Měřící mechanismus bez opotřebení

Měření délky nástroje

Detekce lomu nástroje

Teplotní kompenzace stroje
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Technical data

Třída odolnosti  IP68

Napájení UB = 12 ... 30 V stejnosměrné napětí / 100 mA

Výstup  12 ... 30 V / 50 mA

Směr snímání  -Z

Měřící síla vertikální montáž *  2,2 N | s ochranou proti třískám: 2,4 N

Měřící síla horizontální montáž *  3,0 N | s ochranou proti třískám: 3,2 N

Maximální zdvih  10 mm

Snímaný bod  1 mm

Opakovatelnost  0,5 μm 2σ (Standard) | 0,2 μm 2σ (HP)

Maximální rychlost snímání  2 m/min

Min. průměr nástroje **  > 0,1 mm / s ochranou proti třískám: 0,2 mm

Hmotnost  750 g (vč. 10 m kabelu)

* Měřící síla s ochranou proti třískám & přídavnou pružinou: viz technický list.
** V závislosti na geometrii nástroje a materiálu, síla snímání nesmí vést k poškození nástroje. Síla snímání nesmí vést k poškození nástroje.
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Blum celosvětově
Servis & podpora

Více než 40 dceřiných společností 
a servisních kanceláří.

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

Z-Nano | Nástrojová sonda | Dotykový nástrojový systém s kabelovým připojením

Robustní a velmi přesné – měřící sondy s lineárním 

pracovním principem pro monitorování nejmenších 

nástrojů

• Kontrola lomu nástroje

• Měření délky nástroje

• Teplotní kompenzace obráběcího stroje

• Teplotní kompenzace stroje

Vaše výhody:

• Extrémně rychlá detekce zlomení nástroje

• Zamezení následných škod v důsledku  
zlomení nástroje

• Rychlá návratnost investic

• Neopotřebitelný mechanismus

• Kompaktní a robustní design

Lineární pracovní princip

Díky lineárnímu zdvihu sondy není nástroj namáhán na 
ohyb. Je možné tedy velmi přesně měřit i ty nejcitlivější 
a nejtenší nástroje.

Rychlá detekce zlomení nástroje

Měření délky nástroje

Výměnná měřící plocha

Příslušenství: ochrana proti třískám, čištící 
tryska, montážní systém atd.


