
Pomiar narzędzi

Transmisja optyczna

Wielokierunkowa

3D Sonda narzędziowa ZX-Speed IR

ZX-Speed IR 
3D Sonda narzędziowa

Niezużywalny mechanizm  
pomiarowy

Pomiar długości narzędzia

Detekcja złamania narzędzia

Pomiar średnicy narzędzia

Kompensacja osi maszyny
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Dane techniczne

Klasa ochrony  IP68

Kierunek pomiaru  ±X, ±Y, -Z

Siła pomiarowa w XY | Z  3,0 N | 5,2 N

Maks. wychylenie XY | Z  ±11° | 6 mm

Powtarzalność  0,4 μm 2σ

Maks. prędkość pomiarowa  2 m/min

Min. średnica narzędzia  1 mm *

Masa  280 g

Transmisja sygnału | Zasięg Podczerwień | ±60° w Z, 360° w X/Y

Bateria (2 szt.)  Saft Lithium LS14250 (½ AA, 3,6 V) 1200 mAh

* W zależności od geometrii narzędzia i materiału. Siła pomiarowa nie może powodować uszkodzenia narzędzia.
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ZX-Speed IR | 3D Sonda narzędziowa | Dotykowy system pomiaru narzędzi z transmisją optyczną

Bezprzewodowa sonda narzędziowa 3D  

do precyzyjnego pomiaru narzędzi

• Detekcja złamania narzędzia

• Pomiar długości narzędzia

• Pomiar średnicy narzędzia

• Temperaturowa kompensacja osi

Korzyści:

• Niezawodny pomiar z szerokim  
wachlarzem typów i rozmiarów narzędzi

• Najwyższa precyzja dzięki zastosowaniu  
najnowocześniejszego mechanizmu pomiarowego

• Wyeliminowanie kolejnych uszkodzeń poprzez kontrolę 
narzędzia

• Szybki zwrot z inwestycji

• Możliwość wykorzystania dwóch systemów 
pomiarowych z jednym odbiornikiem IR

• Długa żywotność baterii

• Solidna konstrukcja małych rozmiarów

Optoelektroniczny mechanizm pomiarowy

• Sygnał pomiarowy generowany jest przy  
wykorzystaniu miniaturowej bariery świetlnej

• Niezużywalny mechanizmy pomiarowy

• Zapewnia wyższą prędkość i dokładność  
pomiaru niż standardowa sonda

Pomiar długości narzędzia

Pomiar średnicy narzędzia

Sekwencyjne używanie dwóch systemów
pomiarowych na jednym odbiorniku.

Opcjonalna dysza do czyszczenia narzędzi 
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