
Meranie nástroja 

Káblové pripojenie

Viacsmerná

3D Nástrojová sonda ZX-Speed

ZX-Speed 
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

Výstup  12 ... 30 V/50 mA

Smer snímania  ±X, ±Y, -Z

Meracia sila v XY | Z  1,7 N | 3,0 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  700 g (vrátane káblu 10 m)

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

3D nástrojová meracia sonda  

pre precízne meranie nástroja

• Kontrola zlomenia nástroja

• Meranie dĺžky nástroja

• Meranie polomeru nástroja

• Teplotná kompenzácia osí

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

• 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

Opcia: tryska pre čistenie nástroja
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