
Medição de ferramentas

Conexão com cabo

Princípio de funcionamento linear

Apalpador Z-Nano

Z-Nano 
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

Alimentação  UB = 12 ... 30 V tensão contínua estabilizada/100 mA

Saída  12 ... 30 V/50 mA

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 (Standard) | 0,2 μm 2σ (Alta Precisão)

Max. avance de medição 2 m / min

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

Peso  750 g (inc. cabo 10 m) 

* 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 | Apalpador | Sistema de medição por contacto, ligado por cabo

Robusto e extremamente preciso  — Apalpador 

para preset de ferramenta com princípio de 

funcionamento linear para o monitoramento  

das mais pequenas ferramentas

• Detecção de quebra

• Medição de comprimento

• Compensação de eixo

• Compensação de temperatura

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.

Controle rápido de quebra da ferramenta

Medição de comprimento de ferramentas

Superfície de medição intercambiável

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

Blum-Novotest Ibérica, S.L.
Zeharkalea Izarra Centre, 36
Piso 7, puerta 3 
48260 Ermua, Bizkaia
España

Tél.: +34 943179759
info@blum-novotest.es

Blum-Novotest Sistemas de Medição Ltda
Rua Santa Cruz, 541 – Sala 2
Barra Funda
CEP 13280-000 Vinhedo/SP
Brasil

Tel. +55 (19) 4141-3458
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