TC60
Dotyková sonda

Meranie obrobku

Rádiový prenos

Viacsmerná

Neopotrebiteľný mechanizmus

Kusová & Sériová výroba

Meranie obecných kontúr

Teplotná kompenzácia osí

Dotyková sonda TC60

TC60 | Dotyková sonda| Dotykový merací systém obrobku s BRC rádiovým prenosom

Vysokorýchlostná dotyková sonda s najnovšou BRC‑rádiovou

Ø63
Ø28

technológiou a viacsmerným meracím mechanizmom

24

• Perfektné pre veľké 5-osé stroje alebo aplikácie
kde chýba optický kontakt s prijímačom
• Určenie polohy obrobku
• Nastavenie nulového bodu

100

• Teplotná kompenzácia obrábacieho stroja
• Meranie obecných kontúr

BRC‑rádiový systém – extrémne rýchly &
robustný

Vaše výhody:
25°

• Meracia rýchlosť až 3 m/min
• Precízna bez-lobingová dotyková charakteristika

10

• Neopotrebiteľný optoelektronický
merací mechanizmus
15°

• Použitie dvoch meracích systémov
s jedným IR prijímačom
• Použitie až 6 meracých systémov
na jeden rádiový prijímač

Blum
Others

• Predĺžená životnosť batérie
• Presné meranie aj v chladiacej emulzii

Bez-lobingová dotyková charakteristika

• Osvedčený a robustný dizajn
BRC Rádiová Technológia
Použitie až 6-tich meracích systémov
na jeden rádiový prijímačom.

Trieda odolnosti

IP68

Smer snímania

±X, ±Y, -Z

Meracia sila v XY | Z

2N*|7N

Max. vychýlenie v XY | Z

±15° | 10 mm

Max. zrýchlenie

50 m/s2

Opakovateľnosť

0,3 μm 2σ

Max. Meracia rýchlosť

3 m/min

Hmotnosť

925 g

Prenos signálu

Rádiový (BRC‑Technológia)

Frekvenčné pásmo

2,4000 ... 2,4835 GHz

Prenosový výkon

0 dBm

Pracovný dosah

15 m

Batérie (2 kusy)

Saft Lithium LS14500 (AA, 3,6 V) 2600 mAh

Držiak sondy

BTH 50 (HSK, SK, BT, VDI, ...)

* Dĺžka dotyku L = 50 mm

Moderný a presný merací mechanizmus s
optoelektronickým generovaním signálu

© Blum-Novotest GmbH | Verzia 03|17, Technické zmeny vyhradené

Technické údaje

TC52
Dotyková sonda

Meranie obrobku

Infračervený prenos

Viacsmerná

Neopotrebiteľný mechanizmus

Kusová & Sériová výroba

Meranie obecných kontúr

Teplotná kompenzácia osí

Dotyková sonda TC52

TC52 | Dotyková sonda | Dotykový merací systém obrobku s infračerveným prenosom

Pre malé obrábacie centrá – kompaktná dotyková

Ø40

sonda s viacsmerným meracím mechanizmom

Ø13
14

• Určenie polohy obrobku
• Nastavenie nulového bodu
• Teplotná kompenzácia obrábacieho stroja

°
60

62

• Meranie obecných kontúr

Vaše výhody:

TC52 – pre malé obrábacie centrá

• Meracia rýchlosť až 2 m/min
• Precízna bez-lobingová dotyková charakteristika
• Neopotrebiteľný optoelektronický
merací mechanizmus

11°

• Použitie dvoch meracích systémov
s jedným IR prijímačom
• Predĺžená životnosť batérie
• Presné meranie aj v chladiacej emulzii
• Osvedčený a robustný dizajn
Rýchle meranie obrobku

DUO - Mód:
Bezkáblová prevádzka dvoch meracích sond
s jedným infračerveným prijímačom.

Blum
Others

Trieda odolnosti

IP68

Smer snímania

±X, ±Y, -Z

Meracia sila v XY | Z

2,3 N / 0,65 N (LF) * | 5,7 / 1,6 N (LF) *

Max. vychýlenie v XY | Z

±11° | 6 mm

Max. zrýchlenie

50 m/s 2

Opakovateľnosť

0,3 µm 2σ

Max. Meracia rýchlosť

2 m/min

Hmotnosť

250 g

Prenos signálu I Dosah

Infračervený | ±60° v Z, 360° v X/Y

Batérie (2 kusy)

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

Držiak sondy

BTH 25 (HSK, SK, BT, VDI, ...)

* Dĺžka dotyku L = 30 mm    LF: Low Force

Bez-lobingová dotyková charakteristika

Moderný a presný merací mechanizmus s
optoelektronickým generovaním signálu

Verzia 10|13, Technické zmeny vyhradené

Technické údaje

TC50
Dotyková sonda

Meranie obrobku

Infračervený prenos

Viacsmerná

Neopotrebiteľný mechanizmus

Kusová & Sériová výroba

Meranie obecných kontúr

Teplotná kompenzácia osí

Dotyková sonda TC50

TC50 | Dotyková sonda | Dotykový merací systém obrobku s infračerveným prenosom

Univerzálna vysokorýchlostná dotyková sonda

Ø63
Ø28

s viacsmerným meracím mechanizmom

24

• Určenie polohy obrobku
• Nastavenie nulového bodu
• Teplotná kompenzácia obrábacieho stroja
• Meranie obecných kontúr

90

100

70°
50°

Vaše výhody:

Príklad: Meranie obecných kontúr

• Meracia rýchlosť až 3 m/min
• Precízna bez-lobingová dotyková charakteristika

25°

10

• Neopotrebiteľný optoelektronický
merací mechanizmus
• Použitie dvoch meracích systémov
s jedným IR prijímačom

15°

• Predĺžená životnosť batérie
• Presné meranie aj v chladiacej emulzii
• Osvedčený a robustný dizajn

Blum
Others

Bez-lobingová dotyková charakteristika

DUO - Mód:
Bezkáblová prevádzka dvoch meracích sond
s jedným infračerveným prijímačom.

Technické údaje
IP68

Smer snímania

±X, ±Y, -Z

Meracia sila v XY | Z

2N*|7N

Max. vychýlenie v XY | Z

±15° | 10 mm

Max. zrýchlenie

50 m/s 2

Opakovateľnosť

0,3 µm 2σ

Max. Meracia rýchlosť

3 m/min

Hmotnosť

925 g

Prenos signálu I Dosah

Infračervený | -50 ... +70° v Z, 360° v X/Y

Batérie (2 kusy)

Saft Lithium LS14500 (AA, 3,6 V) 2600 mAh

Držiak sondy

BTH 50 (HSK, SK, BT, VDI, ...)

* Dĺžka dotyku L = 50 mm

Moderný a presný merací mechanizmus s
optoelektronickým generovaním signálu

Verzia 10|13, Technické zmeny vyhradené

Trieda odolnosti

ZX-Speed RC
3D Nástrojová sonda

Meranie nástroja

Rádiový prenos

Viacsmerná

Neopotrebiteľný mechanizmus

Kontrola zlomenia nástroja

Meranie dĺžky nástroja

Meranie polomeru nástroja

Teplotná kompenzácia osí

3D Nástrojová sonda ZX-Speed RC

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
69,2

86

• Meranie dĺžky nástroja
• Meranie polomeru nástroja
• Teplotná kompenzácia osí
• Perfektné pre stroje kde chýba priamy
optický kontakt s prijímačom

35

43

Meranie dĺžky nástroja

Vaše výhody:
• Spoľahlivé meranie pre rôzne
typy a veľkosti nástrojov
• Maximálna presnosť vďaka najnovšej
technológii meracieho mechanizmu

35

• 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

Meranie polomeru nástroja

• Kompaktný a robustný dizajn
Optoelektronický merací mechanizmus
• Skokový signál je generovaný zatienením
miniatúrnej svetelnej bariéry pri vychýlení dotyku
• Neopotrebiteľný mechanizmus generovania signálu

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

Použitie až 6-tich meracích systémov na
jeden rádiový prijímač

Opcia: tryska pre čistenie nástroja

© Blum-Novotest GmbH | Verzia 03|17, Technické zmeny vyhradené

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

ZX-Speed IR
3D Nástrojová sonda

Meranie nástroja

Infračervený prenos

Viacsmerná

Neopotrebiteľný mechanizmus

Kontrola zlomenia nástroja

Meranie dĺžky nástroja

Meranie polomeru nástroja

Teplotná kompenzácia osí

3D Nástrojová sonda ZX-Speed IR

ZX-Speed IR | 3D N ástrojová sonda | Dotykový merací systém s infračerveným prenosom

3D bezkáblová nástrojová meracia
sonda pre precízne meranie nástroja
60

• Kontrola zlomenia nástroja
69,2

86

°

• Meranie dĺžky nástroja
• Meranie polomeru nástroja
• Teplotná kompenzácia osí
Vaše výhody:

Meranie dĺžky nástroja
35
43

• Spoľahlivé meranie pre rôzne
typy a veľkosti nástrojov
• Maximálna presnosť vďaka najnovšej
technológii meracieho mechanizmu
• Zabránenie následných škôd v dôsledku zlomenia nástroja

35

• Rýchla návratnosť investícií
• Použitie dvoch meracích systémov s jedným IR prijímačom
• Predĺžená životnosť batérií
• Kompaktný a robustný dizajn
Optoelektronický merací mechanizmus

Meranie polomeru nástroja

• Skokový signál je generovaný zatienením
miniatúrnej svetelnej bariéry pri vychýlení dotyku
• Neopotrebiteľný mechanizmus generovania signálu

Sekvenčné použitie dvoch meracích systémov
s jedným infračerveným prijímačom

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 I Dosah

Infračervený | ±60° v Z, 360° v X/Y

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

Opcia: tryska pre čistenie nástroja
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• Umožňuje vyššiu rýchlosť merania a presnosť
v porovnaní s bežnými sondami

ZX-Speed
3D Nástrojová sonda

Meranie nástroja

Káblové pripojenie

Viacsmerná

Neopotrebiteľný mechanizmus

Kontrola zlomenia nástroja

Meranie dĺžky nástroja

Meranie polomeru nástroja

Teplotná kompenzácia osí

3D Nástrojová sonda ZX-Speed

ZX-Speed | 3D N ástrojová sonda | Dotykový merací systém s káblovým pripojením

3D nástrojová meracia sonda

• Meranie dĺžky nástroja

69,2

63,5

• Kontrola zlomenia nástroja

46,9 86

°

60

pre precízne meranie nástroja

• Meranie polomeru nástroja
• Teplotná kompenzácia osí

43

35
43

Vaše výhody:
• Spoľahlivé meranie pre rôzne
typy a veľkosti nástrojov
• Maximálna presnosť vďaka najnovšej
technológii meracieho mechanizmu

Meranie polomeru nástroja

35

• 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

Meranie dĺžky nástroja

• Neopotrebiteľný mechanizmus generovania signálu

Opcia: tryska pre čistenie nástroja

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

Z-Pico
Nástrojová sonda

Meranie nástroja

Káblové pripojenie

Lineárny zdvih

Neopotrebiteľný mechanizmus

Kontrola zlomenia nástroja

Meranie dĺžky nástroja

Teplotná kompenzácia osí

Nástrojová sonda Z-Pico

Ultra-kompaktná a extrémne presná – nástrojová

Ø16,5
Ø10

sonda s lineárnym zdvihom pre kontrolu najmenších

0,6

Z-Pico | Nástrojová sonda | Dotykový merací systém s káblovým pripojením

55

nástrojov v mikro-obrábaní:
• Kontrola zlomenia nástroja
• Meranie dĺžky nástroja
• Teplotná kompenzácia osí

28

Vaše výhody:
Rýchla kontrola zlomenia nástroja

28
19

• Extrémne rýchla kontrola zlomenia nástroja
• Zabránenie následných škôd v dôsledku
zlomenia nástroja

19
28

• Rýchla návratnosť investícií
• Neopotrebiteľný optoelektronický
merací mechanizmus
• Kompaktný a robustný dizajn
Lineárny pracovný princíp

Meranie dĺžky nástroja

Technické údaje
Trieda odolnosti

IP67

Napájanie

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

Výstup

12 ... 30 V / 50 mA

Smer snímania

-Z

Meracia sila

0,9 N

Max. zdvih

5 mm

Snímaný bod

0,6 mm

Opakovateľnosť

1 μm 2σ

Hmotnosť

600 g (vrátane káblu 10 m)

Max. Meracia rýchlosť

2 m/min

Min. priemer nástroja *

> 0,05 mm

* V závislosti od geometrie nástroja a materiálu, sila snímania nesmie spôsobiť poškodenie nástroja

Extrémne nízka meracia sila umožňuje
meranie aj tých najcitlivejších nástrojov

© Blum-Novotest GmbH | Verzia 11|15, Technické zmeny vyhradené

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

Z-Nano IR
Nástrojová sonda

Meranie nástroja

Infračervený prenos

Lineárny zdvih

Neopotrebiteľný mechanizmus

Kontrola zlomenia nástroja

Meranie dĺžky nástroja

Teplotná kompenzácia osí

Nástrojová sonda Z-Nano IR

Z-Nano IR | Nástrojová sonda | Dotykový merací systém s infračerveným prenosom

Extrémne presná bezkáblová – flexibilná nástrojová sonda

Ø34
Ø22
10
1

s lineárnym zdvihom pre kontrolu najmenších nástrojov:
• Kontrola zlomenia nástroja
• Meranie dĺžky nástroja

Ø40

°
60

• Riešenie pre stroje s výmenou paliet

100

• Teplotná kompenzácia osí

Vaše výhody:
5

• Extrémne rýchla kontrola zlomenia nástroja

Rýchla kontrola zlomenia nástroja na
horizontálnom obrábacom centre s
výmenou paliet

43

• Rýchla návratnosť investícií

35

• Zabránenie následných škôd v dôsledku
zlomenia nástroja
• Neopotrebiteľný optoelektronický
merací mechanizmus

35

• Kompaktný a robustný dizajn

43

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.

Z‑Nano IR a TC54‑10 v DUO‑Mode

Technické údaje
IP68

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

Max. Meracia rýchlosť

2 m/min

Min. priemer nástroja **

> 0,1 mm / s ochranou proti trieskam: 0,2 mm

Prenos signálu I Dosah

Infračervený | ±60° v Z, 360° v X/Y

Hmotnosť

290 g

Batérie (2 kusy)

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

* Meracia sila s ochranou proti trieskam & prídavnou pružinou: viď technická dokumentácia

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

Vymeniteľná meracia plocha

Verzia 10|13, Technické zmeny vyhradené

Trieda odolnosti

TC50
Dotyková sonda

Meranie obrobku

Infračervený prenos

Viacsmerná

Neopotrebiteľný mechanizmus

Kusová & Sériová výroba

Meranie obecných kontúr

Teplotná kompenzácia osí

Dotyková sonda TC50

TC50 | Dotyková sonda | Dotykový merací systém obrobku s infračerveným prenosom

Univerzálna vysokorýchlostná dotyková sonda

Ø63
Ø28

s viacsmerným meracím mechanizmom

24

• Určenie polohy obrobku
• Nastavenie nulového bodu
• Teplotná kompenzácia obrábacieho stroja
• Meranie obecných kontúr

90

100

70°
50°

Vaše výhody:

Príklad: Meranie obecných kontúr

• Meracia rýchlosť až 3 m/min
• Precízna bez-lobingová dotyková charakteristika

25°

10

• Neopotrebiteľný optoelektronický
merací mechanizmus
• Použitie dvoch meracích systémov
s jedným IR prijímačom

15°

• Predĺžená životnosť batérie
• Presné meranie aj v chladiacej emulzii
• Osvedčený a robustný dizajn

Blum
Others

Bez-lobingová dotyková charakteristika

DUO - Mód:
Bezkáblová prevádzka dvoch meracích sond
s jedným infračerveným prijímačom.

Technické údaje
IP68

Smer snímania

±X, ±Y, -Z

Meracia sila v XY | Z

2N*|7N

Max. vychýlenie v XY | Z

±15° | 10 mm

Max. zrýchlenie

50 m/s 2

Opakovateľnosť

0,3 µm 2σ

Max. Meracia rýchlosť

3 m/min

Hmotnosť

925 g

Prenos signálu I Dosah

Infračervený | -50 ... +70° v Z, 360° v X/Y

Batérie (2 kusy)

Saft Lithium LS14500 (AA, 3,6 V) 2600 mAh

Držiak sondy

BTH 50 (HSK, SK, BT, VDI, ...)

* Dĺžka dotyku L = 50 mm

Moderný a presný merací mechanizmus s
optoelektronickým generovaním signálu

Verzia 10|13, Technické zmeny vyhradené

Trieda odolnosti

