
Meranie nástroja

Káblové pripojenie

Lineárny zdvih

Nástrojová sonda Z-Nano

Z-Nano 
Nástrojová sonda

Neopotrebiteľný mechanizmus

Meranie dĺžky nástroja

Kontrola zlomenia nástroja

Teplotná kompenzácia osí
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Technické údaje

Trieda odolnosti  IP68

Napájanie  UB = 12 ... 30 V jednosmerné napätie / 100 mA

Výstup  12 ... 30 V / 50 mA

Smer snímania  -Z

Meracia sila vertikálna pozícia *  2,2 N | s ochranou proti trieskam: 2,4 N

Meracia sila horizontálna pozícia *  3,0 N | s ochranou proti trieskam: 3,2 N

Max. zdvih  10 mm

Snímaný bod  1 mm

Opakovateľnosť  0,5 μm 2σ (štandardne) | 0,2 μm 2σ (HP)

Max. Meracia rýchlosť  2 m/min

Min. priemer nástroja **  > 0,1 mm / s ochranou proti trieskam: 0,2 mm

Hmotnosť  750 g (vrátane káblu 10 m)

* Meracia sila s ochranou proti trieskam & prídavnou pružinou: viď technická dokumentácia
** V závislosti od geometrie nástroja a materiálu, sila snímania nesmie spôsobiť poškodenie nástroja

Blum-Novotest GmbH | Kaufstrasse 14 | 88287 Gruenkraut | Germany | +49 751 6008-0 | vk@blum-novotest.com Production Metrology Made in Germany

©
 B

lu
m

-N
ov

ot
es

t G
m

bH
 |

 V
er

zi
a 

10
|1

3,
 T

ec
hn

ic
ké

 z
m

en
y 

vy
hr

ad
en

é

Blum celosvetovo
Servis & Podpora

Viac ako 40 dcérskych spoločností
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Z-Nano | Nástrojová sonda | Dotykový merací systém s káblovým pripojením 

Robustná a extrémne presná – nástrojová sonda s 

lineárnym zdvihom pre kontrolu najmenších nástrojov

• Kontrola zlomenia nástroja

• Meranie dĺžky nástroja

• Teplotná kompenzácia osí

• Teplotná kompenzácia obrábacieho stroja

Vaše výhody:

• Extrémne rýchla kontrola zlomenia nástroja

• Zabránenie následných škôd v dôsledku  
zlomenia nástroja

• Rýchla návratnosť investícií

• Neopotrebiteľný optoelektronický  
merací mechanizmus

• Kompaktný a robustný dizajn

Lineárny pracovný princíp

Vďaka lineárnemu zdvihu sondy nástroj nie je namáhaný 
na ohyb. Je teda možné veľmi presne merať aj tie 
najcitlivejšie a najtenšie nástroje.

Rýchla kontrola zlomenia nástroja

Meranie dĺžky nástroja

Vymeniteľná meracia plocha

Príslušenstvo: ochrana proti trieskam, 
čistiaca tryska, montážny systém, atď.


