
Szerszámmérés

Infravörös átvitel

Többirányú

Szerszám mérőszonda ZX-Speed IR

ZX-Speed IR 
3D tapintófej

Kopásmentes mérési mechanizmus

Szerszámhossz-bemérés

Szerszámtörés ellenőrzése

Szerszámátmérő bemérés

Tengelyek kompenzációja
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Műszaki adatok

Készülék védelmi típusa IP68

Letapogatási irány ±X, ±Y, -Z

Mérőerő XY-on | Z-n  3,0 N | 5,2 N

Max. kitérés XY-en | Z-n  ±11° | 6 mm

Kapcsolási pont ismétlési pontossága 0,4 μm 2σ

Max. letapogatási sebesség  2 m/min

Min. szerszámátmérő 1 mm *

Tömeg 280 g

Jelátvitel | Jelleggörbe  Infravörös | ±60° Z-n, 360° X/Y-on

Elem (2 db)  Saft Lithium LS14250 (½ AA, 3,6 V) 1200 mAh

* A szerszám geometriától és anyagtól függően. ezzel növeli a megbízhatóságot.

Blum szervíz és támogatás
az egész világon
          
Több, mint 40 leányvállalat
és szervizpartner.

www.blum-novotest.com

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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ZX-Speed IR | 3D tapintófej | Tapintós szerszám mérőrendszer infravörös átvitellel

Vezeték nélküli 3D tapintófej a  

pontos szerszámméréshez

• Szerszámtörés ellenőrzése

• Szerszámhossz-bemérés

• Szerszámátmérő bemérés

• Tengelyek kompenzációja

Az Ön előnyei

• A legkülönbözőbb típusú és méretű szerszámok 
megbízható mérése

• Nagy pontosság a legújabb 
mérési technológiának köszönhetően

• A törött szerszámból eredendő károk elkerülhetőek  
(szerszámtörés ellenőrzése)

• Gyors mérés

• 2 mérőrendszering IR-jellel választható ki

• Elemek hosszú élettartama

• Kopakt, robosztus kialakítás, Német minőség

Optóelektronikai mérőrendszer

• A kapcsolójelet egy 
miniatűr fénysorompó leárnyékolása generálja

• Kopásmentes jelgenerálás

• A hasonló tapintókhoz képest jelentősen nagyobb  
mérési sebességet és pontosságot tesz lehetővé

Szerszámhossz-bemérés

Szerszámátmérő bemérés

2 mérőrendszer szekvenciális vezérlése 
infravörös vevővel

Blum-Novotest s.r.o.
Tovačovského 318
767 01 Kroměříž
Czech Republic
Tel. +420 573 352755
Fax +420 573 331461
info@blum-novotest.cz

Opcionálisan rendelhető fúvóka a szerszám 
tisztításhoz


