
Meranie nástroja

Rádiový prenos

Viacsmerná

3D Nástrojová sonda ZX-Speed RC

ZX-Speed RC 
3D Nástrojová sonda

Neopotrebiteľný mechanizmus

Meranie dĺžky nástroja

Kontrola zlomenia nástroja

Meranie polomeru nástroja

Teplotná kompenzácia osí
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Technické údaje

Trieda odolnosti  IP68

Smer snímania  ±X, ±Y, -Z

Meracia sila v XY | Z  3,0 N | 5,2 N

Max. vychýlenie v XY | Z  ±11° | 6 mm

Opakovateľnosť  0,4 μm 2σ

Max. Meracia rýchlosť 2 m/min

Min. priemer nástroja  1 mm *

Hmotnosť  280 g

Prenos signálu  Rádiový (technológia BRC)

Frekvenčné pásmo  2,4000 ... 2,4835 GHz

Prenosový výkon | Pracovný dosah  0 dBm | 15 m

Batérie (2 kusy)  Saft Lithium LS14250 (½ AA, 3,6 V) 1200 mAh

*V závislosti od geometrie nástroja a materiálu, sila snímania nesmie spôsobiť poškodenie nástroja
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ZX-Speed RC | 3D N ástrojová sonda | Dotykový merací systém s BRC rádiovým prenosom

3D bezkáblová nástrojová meracia  

sonda pre precízne meranie nástroja

• Kontrola zlomenia nástroja

• Meranie dĺžky nástroja

• Meranie polomeru nástroja

• Teplotná kompenzácia osí

• Perfektné pre stroje kde chýba priamy  
optický kontakt s prijímačom

Vaše výhody:

• Spoľahlivé meranie pre rôzne  
typy a veľkosti nástrojov

• Maximálna presnosť vďaka najnovšej  
technológii meracieho mechanizmu

• Zabránenie následných škôd v dôsledku zlomenia nástroja

• Rýchla návratnosť investícií

• Jednoduché párovanie medzi sondou a prijímačom

• Použitie až 6 meracých systémov na jeden rádiový prijímač

• Predĺžená životnosť batérií

• Kompaktný a robustný dizajn

Optoelektronický merací mechanizmus

• Skokový signál je generovaný zatienením  
miniatúrnej svetelnej bariéry pri vychýlení dotyku

• Neopotrebiteľný mechanizmus generovania signálu

• Umožňuje vyššiu rýchlosť merania a presnosť  
v porovnaní s bežnými sondami

Meranie dĺžky nástroja

Meranie polomeru nástroja

Použitie až 6-tich meracích systémov na 
jeden rádiový prijímač

Opcia: tryska pre čistenie nástroja

Blum celosvetovo
Servis & Podpora
          
Viac ako 40 dcérskych spoločností
a servisných kancelárií
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