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Multisenzorové souřadnicové měřicí stroje WERTH

MULTISENZOROVÉ MĚŘICÍ
STROJE WERTH
Od roku 1951 je jméno Werth synonymem špičkové
kvality a preciznosti na poli souřadnicových měřicích
technologií. Společnost sídlí v Giessenu, který leží
uprostřed regionu s dlouhou tradicí výroby kvalitní
mechaniky a optiky.
Produkce se rozšířila z klasických profil – a měřicích
projektorů standardní konstrukce pro dvou a tří osé
měření na špičkově zdokonalené až 5ti osé souřadnicové měřicí zařízení s několika senzory, jako jsou optika, dotekový snímač, rentgenový snímač CT, …

Cílem společnosti je dosáhnout vysokého stupně zákaznického uspokojení skrze nejmodernější technická
řešení a neomezenou zákaznickou orientací.

Skrze inovativní vývojové trendy na poli vysoce kvalitní mechaniky, zpracování obrazu a softwarových
řešení je Werth Messtechnik GmbH nyní světovým
představitelem v oblasti multisenzorové měřicí technologie. To se taktéž odráží v oblasti patentů a světových prvenství.

Firma Werthmesstechnik GmbH je certifikovaná podle ISO 9000 a je akreditovaná dle ISO 17025, všechny
stroje Werth nesou značku CE a splňují konformitu.

Optimální řešení k různorodým objektům anebo analýzou požadavků je umožněno vyrobit optimální zařízení díky modulárnímu designu přístrojů. Například,
když optický snímač nedokáže měřit vrtané otvory či
jiné nepřístupné elementy, nastupuje na jeho místo
dotekové čidlo, laserový senzor nebo rotační osa.

Naše společnost ve spolupráci s národní metrologickou laboratoří publikovala překlad knih „Multisenzorová souřadnicová měřicí technika“ a „Rentgenová
tomografie v průmyslové měřicí technice“ autorů Ralfa Christopha a Hanse Joachima Neumanna. Tyto publikace Vám, na vyžádání, rádi poskytneme.
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Tato řada přístrojů byla vyvinuta pro zajištění ekonomické kontroly jakosti ve výrobních závodech. Mechanický
design byl koncipován jako pevná ocelová konstrukce a díky tomu se stal předlohou v této kategorii měřidel.

Werth QuickInspect / QuickInspect MT
Rychlé měření senzorem pro zpracování obrazu
přímo v zorném poli optiky s CCD kamerou
o vysokém rozlišení.
Zorná pole:
QI: 0.8 mm x 0.6 mm do 230 mm x 180 mm
(velikost zorného pole lze uzpůsobit na přání)
QI MT: 0.8 mm x 0.6 mm do 230 mm x 180 mm
Aplikace:
QI: profily, těsnění, kabely, komponenty v hodinářském
průmyslu, atd.
QI MT: fólie, těsnění, kabelové průřezy, lisované
a ohýbané součásti, desky plošných spojů,
plastové dílce, atd.

Průmyslový scanner Werth FlatScope pro rychlou,
precizní a spolehlivou sériovou inspekci plochých
dílů ve výrobě. Rozsahy tohoto moderního profilprojektoru mohou být uzpůsobeny přání zákazníka.

Multisenzorové souřadnicové měřicí stroje WERTH

Rychlé optické měření
v zorném poli nebo v celém
rozsahu měřicího stroje

Max. možná chyba:
E1: (2,5+L/120) µm
E2: (2,9+L/100) µm
dle norem ISO 10360
resp. VDI/VDE 2617

Rozsahy:
X=400–650 mm
Y=200–600 mm

Aplikace: nahrazuje běžné projektory na kontrolu profilů
pro rychlé, přesné a spolehlivé měření řady plochých vzorků
v prostředí výroby.
Měření profilů (tj. pryže, plastů a hliníku), tenkých fólií,
desek plošných spojů (PCB), laser-cut a jemně lisovaných
dílů, atd.

Werth EasyScope 3D man.
Manuální 3D Video měřicí stroj stolního typu s auto matickou hranovou detekcí.
Rozsahy:
X=200 mm
Y=100 mm
Z= až 200 mm

Max. možná chyba:
E1XY: (2,5 + L/120) µm
E2XY: (3,5 + L/100) µm
dle norem ISO 10360
resp. VDI/VDE 2617

Aplikace: plastové konektory a kryty, lisované /
ohýbané díly, rotační díly, desky s plošnými spoji
(PCB), základny náramkových hodinek, atd.
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Multisenzorová technologie vhodný senzor pro každou aplikaci

Werth
zpracování
obrazu

Werth
3D Patch

Werth
tomografie

Werth
Laser Probe
WLP (Patent)

Werth
Nano Focus
Probe NFP

Werth
Interferometer
Probe WIP

Werth
Chromatic
Focus Point
CFP

Werth
Chromatic
Focus Line
CFL

Spínací
a skenovací
mechanické
sondy

Werth
Contour
Probe WCP
(Patent)

Werth
Fiber Probe
WFP (Patent)

Werth
Fiber Probe
3D WFP
(Patent)
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Werth ScopeCheck® S 300/400 ekonomické
vysoce přesné řešení pro dílenské prostředí i laboratoř
Rozsahy:
X=300–400 mm, Y=200mm, Z=200mm
Max. možná chyba: dle norem ISO 10360 resp. VDI 2617
a) Optika:
b) Dotek:
E1xy: (1,5+L/200) μm
E3: (2,4 + L/150) μm
E2xy: (1,9+L/150) μm
PS/PF: 2,4 μm
E3:(2,9+L/100) μm
THN: 3,5 μm
Dle norem ISO 10360 resp. THP: 3,5 μm
VDI/VDE 2617
Teplotní rozsah: 20°C +/- 2K
Teplotní gradient: 1,0K/h,
1,0 K/m
Aplikace: plastové konektory a pouzdra, lisované /
ohýbané díly, desky s plošnými spoji (PCB), základny
náramkových hodinek, atd.

Werth ScopeCheck® FB DZ multisenzorov ý
souřadnicový stroj portálového typu se dvěma vertikálními osami Z pro využití v dílenském prostředí.
Rozsahy:
X= 400–1500 mm, Y= 500–1000 mm, Z= 350 mm

Multisenzorové souřadnicové měřicí stroje WERTH

Multisensorové
souřadnicové měřicí
stroje řady ScopeCheck

Max. možná chyba: dle norem ISO 10360 resp. VDI 2617
a) Optika:
b) Dotek:
E1xy: (1,5+L/250) µm
E3: (1.9 + L/250) µm
E2xy: (1,9+L/250) µm
PS/PF: 1,9 µm
E3: (2,9+L/100) µm
THN: 2,5 µm
PS/PF 1Dxy (OT): 1,5 µm THP: 2,5 µm
PS/PF 2Dxy (OT): 1,9 µm Teplotní rozsah: 20°C +/- 2K
PS/PF 1Dz (OT): 2,5 µm
S teplotní kompenzací : 16°C
až 30°C

Aplikace: plastové konektory a kryty, lisované / ohýbané
díly, rotační díly, desky s plošnými spoji (PCB) a základny
náramkových hodinek, atd.

Werth ScopeCheck® MB multisenzorový souřadnicový měřicí přístroj s vysoce přesnou pohyblivou
portálovou konstrukcí pro velké a těžké dílce.
Rozsahy:
X=500–2000 mm, Y=600–3000 mm, Z=450–1500 mm
Max. možná chyba:
a) Optika:
E1xy: (1,8 + L / 500) μm
E2xy: (2,0 + L / 400) μm
E3:(2,9 + L/300) μm
PS/PF 1Dxy (OT): 1,8 μm
PS/PF 2Dxy (OT): 2,0 μm
PS/PF 1Dz (OT): 2,5 μm

b) Dotek:
E: (1,9 + L/300) μm
PS/PF: 1,9 μm
THN: 2,9 μm
THP: 2,9 μm
Teplotní rozsah: 20°C +/- 2K
S teplotní kompenzací 16°C
až 30°C
Aplikace: velké komponenty pro automobilový průmysl
a nástrojárny, atd...

www.metrologie.cz
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Multisensorové
souřadnicové měřicí
stroje řady VideoCheck
Vysoce přesné měřicí přístroje

Werth VideoCheck® umožňují
volně stavitelnou pracovní
vzdálenost zoomu optiky
v rozsahu od 20 mm - 220mm.
Této patentované technologie se
s úspěchem využívá u všech
členitých součástí, jenž vyžadují
bezkontaktní metodu měření.

Werth VideoCheck® S splňuje veškeré požadavky
na vysokou přesnost. Světově ojedinělá, pnutí prostá
konstrukce měřicího stolu, dokáže zajistit takové
úrovně přesnosti, která není jiným způsobem
dosažitelná u srovnatelných stolních modelů.
Rozsahy:
X=250–400 mm, Y=125–200 mm, Z=200 mm
Max. možná chyba:
a) Optika:
E1xy: (1,1 + L / 400) μm
E2xy: (1,5 + L / 300) μm
E3:(2,5 + L / 250) μm
PS/PF 1Dxy (OT): 1,1 μm
PS/PF 2Dxy (OT): 1,5 μm
PS/PF 1Dz: (OT): 2,5 μm

b) Dotek:
E: (2,3 + L/250) μm
PS/PF: 2,3 μm
THN: 2,9 μm
THP: 2,9 μm
Teplotní rozsah: 20 °C ± 1K
Teplotní gradient: 0,5 K/h, 0,5 K/m

Aplikace: výroba nástrojů a přístrojů, automobilový,
plastový, gumárenský, elektronický a sklářský průmysl, atd.

Werth VideoCheck® Vysoce přesný multisenzorový
souřadnicový měřicí stroj s pevným portálem, vzduchovými
ložisky a pohyblivým stolem. Moderní technologie
vzduchového vedení společně s rafinovaným řešením
detailů v mechanické konstrukci dosahují vynikajících
vlastností v této oblasti měřidel. Nabízíme i variantu se
dvěma pinolami.
Rozsahy :
X=400–2000 mm, Y=400–135 0 mm,Z=200–800 mm
Max. možná chyba:
E1=(0,75+L/500) µm
E2=(0,95+L/400) µm
E3=(1,5+L/300) µm
dle norem ISO 10360 resp. VDI/VDE 2617
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Aplikace: výroba nástrojů a přístrojů, automobilový,
plastový, gumárenský, elektronický a sklářský průmysl,
atd.
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nejvyšší rychlosti a akcelerace na trhu:
amax=1g, vmax=1 m/s.
Rozsahy:
X=400–1000 mm, Y=400–1000 mm, Z=200–300 mm
Max. možná chyba:
E1: (2,5+L/120) μm
E2: (2,9+L/100) μm
E3: (4,5+L/75) μm
dle norem ISO 10360 resp. VDI/VDE 2617
Aplikace: široké pole aplikací vyžadující vysokou rychlost
měření jako např. elektonické komponety, měření kovových dílců ve strojírenském průmyslu, kontrola komponentů pro strojní sestavy, automobilový průmysl, inspekce
plastových a gumových dílců, atd.

Werth VideoCheck® HA DZ – vysoce přesný multisenzorový souřadnicový měřicí stroj s konstrukcí pevného
portálu. Nejistota měření je lepší než 0,5μm.

Multisenzorové souřadnicové měřicí stroje WERTH

Werth Inspector® FQ s pevným portálem dosahuje

Rozsahy:
X=400–1000 mm, Y=400–1000 mm, Z=200–600 mm
Max. možná chyba:
a) Optika
E1: (0,25 + L/900)μm
b) Dotek
E2: (0,7 + L/600)μm
THN = THP: 1,5 μm
E3: (1,5 + L/500)μm
E: (0,5 + L/600) μm
Dle norem ISO 10360 resp. VDI/VDE 2617
Aplikace: mikro komponenty, miniaturní ozubená kola,
délkové standardy, měřidla, atd.

Werth VideoCheck® UA je celosvětově nejpřesnější
přístroj ve své třídě, kdy reálně umožňuje měření
pod hranicí 0,35 μm.
Rozsahy:
X=400 mm, Y=400 mm, Z=250 mm
Max. možná chyba:
b) Dotek 3D WFP
a) Optika
PF: 0,3 µm
E1: (0,15 + L/900)µm
THN = THP: 1,5 µm
Exy: (0,25 + L/600)µm
E: (0,25 + L/600) µm
E: (0,25 + L/600)µm
dle norem ISO 10360 resp. VDI/VDE 2617
Aplikace: 3D-Mikro-komponenty, mikroozubení,
délkové standardy, atd.

7
3
www.metrologie.cz

Multisenzorové souřadnicové měřicí stroje WERTH

Multisenzorové souřadnicové
měřicí přístroje pro kontrolu
rotačních dílů
Werth ScopeCheck® V
Ekonomický dílenský vertikální přístroj určený pro kontrolu
rotačních dílců do celkové délky 800 mm a průměru až 250 mm.
Umožňuje kombinaci všech dostupných senzorů.
Rozsahy:
L=200/500/800 mm, D=140/250/250 mm
Max. možná chyba:
E1=(1,8+L/120) μm
E2=(2,2+L/100) μm
E3=(2,9+L/75) μm
dle norem ISO 10360 resp. VDI/VDE 2617
Aplikace: stopkové nástroje, hřídele, atd.

Werth NanoMatic
Kamerový přístroj s motorizovaným V-blokem pro měření
mikro nástrojů.
Rozsahy:
L=200/500/800 mm, D=140/250/250 mm
Průměr nástroje od 10μm do 20mm ( maximální průměr
pole lze uzpůsobit na přání)
Aplikace: měření házení, průměru, tvaru vnějšího profilu,
sklonu a primárního úhlu.

Werth VideoCheck®V HA je nejpřesnějším zařízením
pro kontrolu rotačních dílů. Umožňuje kombinaci všech
dostupných senzorů.
Rozsahy:
L=200/500 mm
D=200/200mm
Max. možná chyba:
E1: (0,5+L/900) μm
E2: (0,7+L/600) μm
E3: (1,5+L/500) μm
dle norem ISO 10360
resp. VDI/VDE
Aplikace: vrtáky, stupňové
vrtáky, závitníky, tvarové
frézy, odvalovací frézy,
výstružníky, dokončovací
frézy, atd.
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Společnost Werthmesstechnik GmbH doplňuje širokou škálu multisenzorových souřadnicových strojů
o modely s klasickými kontaktními snímači Renishaw. Tyto přístroje jsou koncipovány jak pro měření
v hrubých dílenských prostorech tak i v laboratořích.

Werth ScopeCheck S Probe
Rozsahy:
X=400/400/400 mm,
Y=200/400/200 mm
Z=200/400/200 mm
Max. možná chyba:
E: (2,4+L/150) μ m
PS/PF: 2,4 μ m
THN: 3,5 μ m
THP: 3,5 μ m
dle norem ISO 10360 resp. VDI/VDE 2617
Stroj vhodný pro inspekci malých a středně
velkých součástí. Tento model je dodáván
výhradně se skenovacím snímačem SP25
Renishaw a je tedy vhodný především pro inspekci tvarově složitých dílců s následným
porovnáním vůči CAD modelům. V kombinaci
s volitelnou teplotní kompenzací je vhodný
i do hrubých dílenských provozů.

Multisenzorové souřadnicové měřicí stroje WERTH

Souřadnicové měřicí stroje
s kontaktním snímačem

Aplikace: tloušťka vzpěry, tloušťka stěny,
rozměry připojovací vzpěry, délka stentu, ...

Werth ProbeCheck®
Rozsahy:
X=400–2000 mm
Y=400–1350 mm
Z=200–800 mm
Max. možná chyba:
MPE pro
PF: 0,6μm
THN=THP: 1,5μm
E: (0,5 + L / 600) μm
Prostředí atmosféry: vlhkost 40% - 70%
dle norem ISO 10360 resp. VDI/VDE 2617
Mechanický design byl koncipován jako pevná
mostní konstrukce s pohyblivým stolem, která
umožňuje dosáhnout vysokých přesností. Díky
principu stavebnicového designu se můžete
rozhodnout pro aktualizaci systému
souřadnicového měřicího stroje pro všechny
senzory firmou Werthmesstechnik GmbH
podporované.
Aplikace: výroba nástrojů a strojů, automobilový
průmysl, atd.
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Senzory a příslušenství
měřicích přístrojů Werth
Werth Zoom optický senzor (patent)
– zvětšení a pracovní vzdálenost jsou nastaveny automaticky
Optika Werth Zoom je flexibilní řešení, které zvládne jakoukoli měřicí úlohu. Umož ňuje „CNC-schopné“ nastavení nejen pro zvětšení, ale i pro pracovní vzdálenost mezi
optikou a měřeným objektem a to v rozmezí od 20 mm až 220 mm, tak aby vyho-vělo aktuální úloze. Příkladem využití velké pracovní vzdálenosti je schopnost měření
ve velmi hlubokých neprůchozích otvorech či dílců o velkém průměru a to bez jaké koliv kolize. Další výhodou této flexibilní pracovní vzdálenosti je kombinace
s prstencovým osvitem Werth MultiRing umožňující změnu úhlu dopadajícího
světla dle aktuální pracovní vzdálenosti optiky.

Werth MultiRing (patent) – unikátní osvit povrchů
Werth MultiRing osvit (patent) generuje optimální kontrast pro měření pomocí dopadajícího
světla. V kombinaci s Werth Zoom optikou (patent) s proměnou pracovní vzdáleností lze volit
úhel dopadajícího světla v širokém rozmezí odpovídajícího pro zvolenou pracovní vzdále nost.

Zpracování obrazu Werth IP – rychlé a flexibilní
Senzor pro zpracování obrazu poskytuje plně automatické měření komplikovaných dílů
i s extrémně nízce-kontrastním povrchem díky oběma typům horních osvitů. Snadné zpracování korektní kontury pomocí zaznamenání kompletní, uzavřené kontury dílce. Speciální
postupy filtrace a detekce hodnoty stupňů šedi při zpracovávaní umožní velmi přesně zachycení a vyhodnocení. Měření v ose Z je prováděno senzorem pro zpracování obrazu skrze
integrovaný AutoFokus.

Werth Fiber Probe 2D/3D WFP (patent)
– mikro-snímač pro velmi přesné aplikace
Patentovaný snímač Werth Fiber Probe WFP umožní kontaktní
měření na extrémně malých geometriích s velmi malou snímací silou. Pole využití: plastové a gumové dílce, kalibry, miniaturní ozubení, vstřikovací trysky, kalibrace etalonů optických měřidel, atd.

Werth Contour Probe WCP (patent)
– snímač kontur pro měření profilů a drsnosti
Některé měřicí úlohy mohou být řešeny pouze kopírovacím snímačem kontur (také nazýván konturografem či profilometrem), který je nyní dostupný přidáním Werth Contour Probe
na multisenzorový měřicí stroj. Tento, světově jedinečný, opticko-dotekový kopírovací snímač
kontur umožní měření kontur v definovaných souřadnicích dílce.

Werth Laser Probe WLP
– focaultův laser pro velmi přesné skenování povrchů
WLP je obzvláště vhodný pro rychlé měření jak rovinných ploch tak i pro měření obecných
ploch až do 80 °. Díky vertikální dráze paprsku je možné měření miniaturních prvků.

Werth Interferometer Probe WIP
– malý měřicí snímač s vysokou přesností
WIP je bezkontaktní distanční senzor pro velmi přesná měření geometrií, tvaru a drsnosti na multisenzorových souřadnicových měřicích strojích Werth. Malá velikost senzoru dělá WIP obzvláště vhodný pro zachycení komplikovaně přístupných geometrií
jako jsou malé a hluboké otvory (trysky, lopatky turbín) a drážky (rotory elektromotorů). Díky velmi malé nejistotě snímaní 0.25 mikrometru je senzor schopen měřit plo chy objektivů, litografické struktury na skle nebo struktury membrán. Hrot snímače
má obvykle průměr od 0.1 do 1 mm a délku mezi 5 mm a 50 mm.
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Werth Chromatic Focus Point CFP
– senzor Werth CFP pro velmi přesné bezkontaktní měření na reflexních površích (zrcadlo, objektivy, atd.)
Senzor CFP je užíván při měření vysoce reflexních, absorbujících a transparentních
materiálů. CFP byl speciálně vyvinut pro rychlé a přesné měření povrchu objektu.

Werth Chromatic Focus Line Senzor CFL
Pomocí senzoru Chromatic Focus Line (CFL) lze rychle zachytit kompletní geometrii
dílce. Snímač Chromatic Focus Line snímá dílce jak s difuzními, odrazivými a transparentními povrchy, stejně jako plochy s velkým sklonem. Díky výjimečné přesnosti
CFL lze měřit precizní komponenty a mikro-geometrie dílců s extrémní rychlostí.
Snímač lze aplikovat na vysoce reflexní nebo transparentní dílce jako jsou razníky
a karbidové nebo diamantové nástroje, ale také na difuzních reflexních plastových
komponentech. Vysoká hustota bodů umožňuje stanovit topografii na široké škále
povrchů, které je potřeba detailně zachytit.

Multisenzorové souřadnicové měřicí stroje WERTH

Senzory a příslušenství
měřicích přístrojů Werth

Werth Nano Focus Probe NFP
– konfokální snímač pro vysoce přesné měření povrchů
NFP je využíván ke škálovému měření geometrií, hran a drsnosti mikrostruktur, také
pro měření zaoblení řezných hran nástrojů či pro zjištění síly povlakování.

OnTheFly® (patent)
Vysokorychlostní měření pro časově náročné aplikace. Prvky jsou měřeny v průběhu
nepřetržitého pohybu os stroje pomocí zábleskového osvitu. Měření bez zastavení
poskytuje významnou úsporu času díky eliminaci cyklů stop-start, které již nejsou
více potřebné.

Rotační/Sklopné osy
– integrací až 5 os lze získat řešení pro komplexní měřicí úlohy
Konfiguraci strojů lze rozšířit integrací velmi přesné rotační osy či rotační/sklopné osy, čímž lze dosáhnout kompletního měření složitých úloh a vyhodno cení komplikovaných geometrií.
-
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Softwarové prostředí
multisenzorových strojů Werth
WinWerth® 9 – výběr kontaktního
a optického rozhraní
Nová verze programu WinWerth® 9 má řadu nových funkcí.
Hlavní výhodou je možnost zpracování a programování
s využitím PMI dat, což urychluje a zjednodušuje proces
programování. Operátorovi umožňuje velmi snadnou
orientaci při měření. Zobrazení PMI dat zrychluje proces
samotného měření i programování, PMI data jsou novým
standardem a budoucností průmyslu. Dále software obsahuje i rozšířené možnosti módu pro skenování a rozmístění
bodů, který je dostupný pro všechny geometrické prvky, čímž
je výrazně snížena časová náročnost ručního pozicování
senzoru. Také riziko kolize je eliminováno, jelikož WinWerth®
detekuje překážky na měřeném obrobku a vytváří dráhy, které
se jim vyhýbají. Využitím funkčně orientovaného měření lze
zvolit pouze požadované rozměry z rozsáhlého měřicího programu.

Uživatel vybere vlastní prvky a WinWerth® automaticky
identifikuje potřebné ustavení obrobku a veškeré elementy,
které jsou svázany s daným výběrem.
Některé nové funkce jsou také dostupné pro přístroje
TomoScope® a TomoCheck. Například je možné vypočítat
objem kontejneru nebo celého obrobku. Při použití filtru dutin
lze analyzovat výsledek tomografického měření (CT) bez
škodlivého vlivu dutin – nebo je lze seřadit dle velikosti
a analyzovat samostatně. Multispektrální tomografie
poskytuje jedinečné řešení pro více komponentní dílce, jako
jsou například sestavy konektorů.
Nová funkce AutoAlign automaticky rozpozná obrobek
v rastrovém snímku a ustaví jej dle referenčního elementu
využitím best-fit algoritmu. Nové HD rastrové skenování lze
použít k zachycení velkých oblastí s vysokým strukturálním
rozlišením. Zobrazení dráhy senzoru ve scéně 3D grafického
okna usnadňuje rychlou kontrolu měřicí sekvence, redukuje
dobu měření a optimalizuje pojezdové dráhy.

WinWerth® - rozšířené grafického rozhraní pro interaktivní
Měření & Programování

Uživatelsky přátelský 3D měřicí software pro MS Windows 64-bit
- graficky interaktivní měření (online s CMM)
- graficky interaktivní programování (offline bez CMM)
- vytváření, provádění, testování a úprava inspekčních programů
- přenositelnost programů díky DMIS standardu
- multi-senzorová podpora v jednom uživatelském prostředí

WinWerth® - dynamické skenování kontaktními sondami RENISHAW
Vylepšené dynamické skenování pro zvýšení výkonu.
- nové strategie skenování pro rovinu, válec, kužel, kouli, torus a obecnou plochu
s přednastavenými strategiemi
- 3D náhled s interaktivní editací navržené trajektorie
- skenování přímým, hvězdicovým a naklopeným dotekem
- skenovací sondy Renishaw SP25/SP600/SP80
WinWerth® - grafické zobrazení tolerance tvaru
Grafické zobrazení s nastavitelným měřítkem grafu odchylek umožní také identifikaci
místa s maximální vnitřní a vnější odchylkou. Je možné vizualizovat tyto vlastnosti:
- přímost
- kuželovitost
- kruhovitost
- kulovitost
- rovinnost
- tvar profilu
- válcovitost
- tvar plochy
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WinWerth® - grafická úprava vlastností prvků
Užitečná funkce pro editaci pozice měřených elementů včetně odpovídajících
parametrů umožňuje rychlé přizpůsobení stávajících programů.
- schopnost kopírovat, mazat, vkládat a přesouvat prvky
- umožní změnu polohy editovaného prvku v souřadném systému kusu i stroje
- grafické rozhraní zjednoduší editaci optických i mechanických parametrů

Multisenzorové souřadnicové měřicí stroje WERTH

WinWerth® - nová korekce průměru kuličky doteku
Užitečná funkce pro editaci pozice měřených elementů včetně odpovídajících
parametrů umožňuje rychlé přizpůsobení stávajících programů.
- například při měření ozubení je vyžadováno naskenování kontury
se souřadnicemi procházející středem kuličky doteku
- korekční strategii lze zvolit ze standardního dialogového okna programu WinWerth
- jsou dostupné následující možnosti:
• bez korekce
• korekce užitím CAD modelu
• standardní korekce

WinWerth® - nový režim úprav a funkce testování v módu TeachEdit
- online měření na bázi testování na reálných dílcích
- přeměření a pře-vyrovnání umožní testování změn a ověření programu
na rozdílných dílcích
- podprogramy a smyčky lze spouštět (kompletně nebo částečně) v režimu testování
- přeměření lokálního vyrovnání k otestování efektu změn na výsledky měření nebo
pro přidání více prvků
- měření označených prvků
- analýza měřicího programu po neobvyklých změnách
WinWerth® - automatické měření orientované
na prvek (feature-oriented measurement)
Schopnost operativního měření libovolně zvolené podmnožiny
měřených a vyhodnocených znaků z vytvořeného měřicího programu.
- měření zvolených prvků z měřicího programu
- po výběru požadovaných prvků WinWerth identifikuje vztažné
elementy včetně souvisejících nastavení a orientaci obrobku
- tak vznikne exaktní program orientovaný na zvolené prvky, který lze
uložit jako podprogram nebo hlavní program
- rychlé vytváření nových programů: například vytvoření programu
z rozsáhlého programu pro měření prvních kusů

Vizualizace dráhy snímače
Nástrojová lišta

WinWerth® - vizualizace dráhy snímače v 3D grafice
- pro lepší testování a optimalizaci měřicího procesu jsou nyní
dráhy v 3D grafické scéně zobrazovány novým způsobem
Zobrazení / Skrytí dráhy pomocí nástrojové lišty nebo nabídky
- výběr zobrazených podrobností skrze nabídku (základní
zobrazení – střed senzoru, maximalizované zobrazení - střed
senzoru a průměr doteku)
- nástroj pro dynamickou vizualizaci před a po vložení kurzoruOffline kontrola kolize
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WinWerth® - nový styl protokolů o měření
Flexibilní protokoly ve stylu kancelářského balíku Office.
- jednotný protokol o měření s tabulkou rozměrů, 2D/3D grafikou,
BestFit/ToleranceFit nebo grafikou z měření nástrojů
- automatické vkládání údajů do záhlaví pomocí WinWerth správce uživatelů
a čtečky čárového kódu
- tabulky s výsledky, grafické soubory s nadpisy v rozličných formátech a pořadí
- automatická aktualizace výstupu při opakovaných měření

WinWerth® - smyčky pro lineární a kruhové kopírování prvků i celých
automatických sekvencí
- smyčky pro celý měřicí proces umožní měření s variabilním počtem stejných dílců
- smyčky samostatným elementům umožní kopírovat prvky lineárním i kruhovým polem
WinWerth® - HD optické rastrové skenování (opce)
Modul pro automatické zachycení velkých oblastí s vysokým strukturálním rozlišením
finálního snímku.
- využívá kontinuálního snímání a překládání snímků při pohybu s následným
překrytím v pozicích individuálních snímků do celkového obrazu (patent)
- redukuje časovou náročnost doby měření, stejně tak potřebu na změnu pozice
senzoru pro každý prvek
- redukuje nejistotu měření díky tomu, že pro každé měření je více snímků překryto
v rozdílných pozicích
a)počáteční detail snímku b)koncový detail snímku c)celkový sken na předdefinované kruhové dráze d)dílec

WinWerth® - AutoAlign (opce)
- automatická detekce dílce v rastrovém obrazu
s následným vyrovnáním pomocí napasování
na referenční element, např. CAD
- využitím měřicího okna budou přeměřeny všechny
dílce ve zvolené měřicí oblasti (vícenásobné měření
dílců QuicInspect)

Dialog „AutoAlign“

WinWerth® - videostream (opce)
- modul pro obrazovou dokumentaci měřeného obrobku
- obraz z kamery se zaznamenává jako soubor videa po celou dobu optického měření
- samostatné snímky jsou uchovány v bezztrátovém formátu TIF pro pozdější měření
bez dílce

WinWerth® 3D PATCH HDR (opce)
Werth 3D-PATCH zvyšuje výkonnost při topografickém měření technikou Focus
Variation.
- nejprve jsou zachyceny snímky s rozdílnou ostrostí při pohybu optiky
- následně je vypočítána pozice zaostření v každé rovině
- rovina s nejlepší ostrostí je použita k získání ostrého snímku
- výsledné 3D mračno bodů je připraveno pro další zpracování
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WinWerth® 2D BestFit (opce)
Modul pro komparaci naměřených dat s daty referenčními, které mohou být
importovány z DXF souborů (CAD).
- grafický protokol se zobrazením jmenovité -referenční - kontury s konturou
naměřenou
- směr a velikost odchylek je vyjádřena graficky
- okamžité zhodnocení velikosti, tvaru a polohy odchylek na kontrolované součásti
WinWerth® 2D ToleranceFit (opce)
Modul programu 2D-BestFit pro napasování do tolerančního pásma.
- rozšiřuje možnosti programu 2D-BestFit (patent)
- napasuje 2D data do globálně nastavené tolerance
WinWerth® Multi-Spektrální Tomografie (Opce MSP-CT)
Modul pro počítačovou tomografii dílců sestavených z více materiálů.
- multi-materiálové díly jsou typickou kombinací kovu a plastu např. konektory či jiné
komponenty elektroniky
- MSP-CT umožní více násobné snímání ve spektru individuálně přizpůsobeném
každému materiálu sestavy
- finálně dojde ke sloučení a rekonstrukci v jeden komplexní soubor objemové grafiky

Multisenzorové souřadnicové měřicí stroje WERTH

WinWerth® 3D BestFit (opce)
Modul pro komparaci měřených bodů vůči 3D CAD datům.
- zobrazení odchylek
- měření maximálních odchylek pro celý dílec či detailní pohledy
- grafické a numerické zobrazení odchylek za pomocí tolerančního pásu
- podpora měření s většinou běžných formátů CAD modelů
- automatické spasování aktuálních dat vůči 3D CAD modelu
- online měření jednotlivých bodů

WinWerth® CT - zvýšení kontrastu 2D rentgenového obrazu (opce)
Modul pro zvýšení kontrastu 2D rentgenového obrazu.
- lepší prezentace rentgenových snímků u silně absorbujících objektů
- navyšuje dynamický rozsah rentgenového obrazu
- snadnější detekce dutin a vnitřních vad
WinWerth® - online statistika (opce)
Modul pro statistické vyhodnocení průběhu měřicího procesu s výstupy:
- grafu hodnot
- grafu odchylek
- rozdělení
Poskytuje grafické výpočty:
- způsobilosti procesu (CP a CPK)
- směrodatné odchylky a střední hodnoty
- rozsah
Výsledný protokol je ve formátu MS Excel.
WinWerth® - online teplotní kompenzace (opce)
Spolehlivá měření i při nespolehlivé teplotě.
- Automatická korekce odchylek měření vyplývající z odchylky teploty okolního
prostředí vůči referenční teplotě 20° C. Teplota obrobku je měřena v blízkosti měřicí
oblasti s obrobkem a výsledek je brán v potaz při vyhodnocení. V případě použití
CMM v neklimatizovaném prostředí (výroba, vstupní kontrola atd.), je toto měření
teploty vysoce doporučeno.
- S teplotním koeficientem obrobku je počítáno v měřicím programu WinWerth po
zadání obsluhou.
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Werth TomoScope - počítačová tomografie

WERTH TOMOSCOPE
POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE
Multisenzorový souřadnicový měřicí stroj
Werth TomoScope® je vertikální koncepce
pracující na principu rentgenového záření
v kombinaci s dalšími senzory.
Obecně vzato, TOMOSCOPE umožňuje
získání, zpracování a rekonstrukci 3D dílců ze
složených pohledů na vytvoření interních
a externích geometrií.
Tato technologie je jedinečná díky tomu, že
společnost Werth Messtechnik GmbH užila
technologii tomografu a integrovala ji
do multisenzorové dimenzionální metrologie.

Separace rozdílných materiálů

Výhodou CT je schopnost získat za krátký čas velké množství bodů měřených skrze vysoce přesný multisenzorový
SMS. Stroj o takové konfiguraci je schopen nejenom měření „přístupných geometrií“, ale stejně tak dobře i pro „konvenční metodu“, skryté rozměry, úhly a průměry ze struktury uvnitř dílce. Touto rychlou metodou získané geometrie
lze dále ještě zpřesnit „kalibračními body“ získanými vysoce přesným kontaktním senzorem
pro zabezpečení preciznosti a opakovatelnosti
výsledků. Doposud nebylo možno provést kompletní a přesné měření rozpoznáním všech standardních geometrií, obecných ploch, vnitřních
geometrií či nepřístupných částí dílce jako jsou
skryté hrany nebo zápichy bez destrukce dílce.
Systém funguje tak, že se obrobek umístní
na otočný stůl tak, aby ležel v paprsku vycházejícího
z rentgenového zářiče. Jeho profil je detekován
na detektoru, který jej přepočítá z rentgenového
obrazu do digitálních 2D obrazů pro další
zpracování. Objekt je po té otáčen o 360 stupňů
a rentgenové obrazy jsou snímány v mnoha
pozicích otáčení, následně je zrekonstruován
v síť 3D bodů a zobrazen jako ucelený dílec.

Segmentace více materiálů
Tato aplikace může být rozšířena
integrací dalších senzorů, lze zahrnout
senzor pro zpracování obrazu, který
umožní operátorům vytvořit plně
automatická, vysoce přesná měření na
komplikovaných, extrémně nízce
kontrastních površích díky průsvitu
a módu nasvícení tmavých a světlých
ploch. Další laserový senzor umožní
měření profilů povrchů. Kontaktní
senzor umožní vysoce přesné měření,
pro optiku nepřístupných geometrií.
Hlavně kontaktní, ale i optický snímač,
může být užit pro zvýšení přesnosti
tomografického měření matematickou
korekcí.
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Werth TomoScope - počítačová tomografie

Hlavní konstrukce přístroje Werth TomoScope® sestává
ze stabilního granitového základu s integrovanou
rotační osou a volitelnou druhou osou Z jako
opatření proti kolizi v procesu multisenzorového
módu, dále technologie začleňuje precizní
motorické mechanické lineární vedení ve všech
osách vhodných i pro dílenská prostředí. V návrhu
a konstrukci měřicího stroje se setkáváme s bezpečnostními požadavky definovanými pro rentgenové
paprsky, operátoři jsou plně chráněni před
zdrojem záření. Typické aplikace: získání kompletní
geometrie dílce v jedné měřicí sekvenci; měření
vnitřních geometrií a nedosažitelných prvků (např.
skryté hrany, nedotoky, vnitřní deviace); vysoce
precizní měření funkčních elementů užitím
kontaktního nebo optického senzoru; 3D komparace
nominálních a aktuálních dat jako 3D-zobrazení
odchylek sítě bodů vůči 3D CAD modelu; generace
CAD-dat z měřené sítě bodů; kombinace měření
s výpočtovou tomografií a dalšími senzory v jedné
měřicí sekvenci.

TomoScope XL NC - 450 kV
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Werth TomoScope - počítačová tomografie

Werth umožňuje nahlédnout do multi-materiálových dílů
V souřadnicové měřicí technice se senzorem pro počítačovou tomografii (CT) je rozměrová kontrola dílů,
sestávajících se z mnoha různých materiálů, velmi náročná. Firma Werth Messtechnik GmbH vyvinula unikátní
řešení.
Multi-materiálové díly jsou typicky kombinací kovu a plastu např. konektory či jiné komponenty elektroniky.
Úkolem rozměrové kontroly může být kupříkladu stanovení vnitřní pozice a úhlu ohybu kovových kontaktů. Při CT
skenování avšak kovové elementy často způsobují artefakty v důsledku působení pronikavějšího záření a jeho
rozptylu. Dříve bylo měření plastových struktur sestavy velmi komplikované. S technikou MSP-CT firma Werth
nabízí inovativní řešení pro díly z různých materiálů.
Měřicí software WinWerth® realizuje postupně dva CT skeny se specifickým nastavením spektra pro danou
kombinaci materiálů. Následně dojde ke sloučení a rekonstrukci v jeden výsledný. Celkový objemový sken může být
využit pro kontrolu rozměrů v libovolném řezu s použitím 2D zpracování kontury obrazu. Patentovaný postup pro
lokální detekci hrany může také posloužit k extrakci 3D mračna bodů pro celý díl. Redukcí artefaktů ve skenu lze
měřit rozměry mezi různými materiály a snížit nejistoty měření.

Werth multi-spektrální tomografie (MSP-CT)
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Naměřený reálný STL dílec s nominálním CAD modelem

Werth TomoScope - počítačová tomografie

Werth TomoScope protokol prvního kusu
v rekordním čase

Naměřené hodnoty i s vyhodnocením odchylky tvaru

Werth TomoScope® XS
Komplexní a přesné měření pomocí rentgenového senzoru
pro výpočtovou tomografii.
Maximální urychlovací napětí:130 kV (volitelně: 160 kV)
Plocha detektoru: 65 × 57,5 mm, volitelně až 238 x 190 mm
Rozlišení detektoru až: 2940 × 2304 pixelů
Měřicí rozsah až: Ømax=277 mm; Lmax=153 mm
Využití: Měření a digitalizace plastových dílů, tenkostěnná
ocel nebo grafitové dílce.
Maximální možná chyba měření CT snímačem:
MPESD*: (3,5+L/100) μm
MPEE: (4,5+L/75) μm
*Pro srovnání se stroji, které nejsou specifikovány dle platné směrnice
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Werth TomoScope
Werth TomoScope ® XS Plus
Kompaktní tomograf s velkým měřicím rozsahem
Maximální urychlovací napětí:130 kV (volitelně: 160 kV)
Plocha detektoru: 60 × 57,5 mm, volitelně až 233 x 190 mm
Rozlišení detektoru až: 2800x2304 pixelů
Měřicí rozsah až: Ømax=289 mm; Lmax=456 mm
Využití: Měření a digitalizace plastových dílů, tenkostěnná
ocel nebo grafitové dílce.
Maximální možná chyba měření CT snímačem:
MPESD*: (3,5+L/100) μm
MPEE: (4,5+L/75) μm

Werth TomoScope ® S
Komplexní měření pomocí multisenzorového
souřadnicového stroje s rentgenovým senzorem
pro výpočtovou tomografii.
Maximální urychlovací napětí rentgenové trubice:
130 kV (volitelně: 160 kV, 190 kV, 225 kV, 240 kV)
Plocha detektoru: 50 × 50 mm, volitelně 249 x 302 mm
Rozlišení detektoru až: 16 MPx
Měřicí rozsah až: Ømax=204 mm; Lmax=398 mm
Využití: Měření a digitalizace plastových dílů, tenkostěnná
ocel nebo grafitové dílce.
Maximální možná chyba měření CT snímačem:
MPESD*: (3,5+L/100) μm
MPEE: (4,5+L/75) μm

Werth TomoCheck® S HA
Vysoce přesný multisenzorový souřadnicový měřicí stroj
s rentgenovým senzorem pro výpočtovou tomografii
Maximální urychlovací napětí transmisní trubice:
130 kV (volitelně: 160 kV, 190 kV, 225 kV, 240 kV)
Plocha detektoru: 200 × 200 mm, volitelně až 292 × 230 mm
Rozlišení detektoru až: 16 MPx
Měřicí rozsah až: Ømax=172 mm; Lmax=357 mm
Využití: Vysoce precizní měření a digitalizace plastových
dílů, tenkostěnné oceli nebo grafitové dílce.
Maximální možná chyba měření optickým nebo
mechanickým snímačem: MPEE: (1,5+L/300) μm
Maximální možná chyba měření CT snímačem:
MPEE: (2,5+L/150) μm
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Rychlý tomograf pro rychlé inline měření –
průmyslová počítačová tomografie (CT) pro inline aplikace
Maximální urychlovací napětí: 225 kV
Plocha detektoru: 130 x 130 mm, volitelně až 238 x 190 mm
Rozlišení detektoru až: 1874x1496 pixelů
Měřicí rozsah až: Ømax=260 mm; Lmax=393 mm
Využití: Trojrozměrné měření a kontrola skříní převodovek,
krytů, chladičů, výměníků tepla a topných těles s průmyslovou
počítačovou tomografie pro in-line aplikace.
Maximální možná chyba měření CT snímačem:
MPESD*: (4,5+L/75) μm
*Pro srovnání se stroji, které nejsou specifikovány dle platné směrnice

Werth TomoScope® L

Werth TomoScope - počítačová tomografie

Werth TomoScope® S FQ

Multisenzorový měřící stroj. Měření dílů s vysokou
hustotou materiálu (hliník, ocel, titan, hybridní plasty,
keramika, optická vlákna, vyztužené plasty, atd.) pomocí
výpočtové tomografie a Werth multisenzorového systému.
Maximální urychlovací napětí:
190 kV (volitelně: 225 kV, 240 kV, 300 kV)
Plocha detektoru: 200 × 200 mm,
volitelně až 400 × 400 mm
Rozlišení detektoru až: 16 MPx
Měřicí rozsah až: Ømax=470 mm; Lmax=667 mm
Využití: Měření dílů s vysokou hustotou materiálu (hliník,
ocel, titan, hybridní plasty, keramika, optická vlákna,
vyztužené plasty, atd.).
Maximální možná chyba měření CT snímačem:
MPESD*: (3,5+L/100) μm
MPEE: (4,5+L/75) μm

Werth TomoScope® L FQ
Tomograf pro rychlé inline měření –
průmyslová počítačová tomografie pro inline aplikace
Maximální urychlovací napětí: 225 kV
Plocha detektoru: 130 x130 mm, volitelně až 238 x190 mm
Rozlišení detektoru až: 1874x1496 pixelů
Měřicí rozsah až: Ømax=260 mm; Lmax=393 mm
Využití: Trojrozměrné měření a kontrola skříní převodovek,
krytů, chladičů, výměníků tepla a topných těles
s průmyslovou počítačovou tomografie pro in-line aplikace.
Maximální možná chyba měření CT snímačem:
MPESD*: (4,5+L/75) μm
*Pro srovnání se stroji, které nejsou specifikovány dle platné směrnice
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Werth TomoScope® XL
Nová úroveň výkonnosti pro komplexní a přesné
měření multisenzorových souřadnicových měřicích
strojů s rent-genovým senzorem pro výpočtovou
tomografii pro díly velkých rozměrů o vysoké
hustotě materiálu.
Maximální urychlovací napětí rentgenové trubice:
190 kV (volitelně 225kV, 240 kV, 300kV)
Plocha detektoru až: 400 × 400 mm
Rozlišení detektoru až: 16 MPx
Měřicí rozsah: Ømax=500 mm; Lmax=710 mm
Využití: Měření komponentů s vysokou hustotou
materiálu (hliník, ocel, titan, hybridní plasty, keramika,
skleněnými vlákny vyztužené plasty, atd.).
Maximální možná chyba měření CT snímačem:
MPESD *: (3,5+L/100) μm, MPEE: (4,5+L/75) μm

Werth TomoScope® XL NC
Maximální úroveň výkonnosti pro komplexní a přesné měření
multisenzorových souřadnicových měřicích strojů s rentgenovým senzorem pro výpočtovou tomografii pro díly velkých
rozměrů o vysoké hustotě materiálu.
Maximální urychlovací napětí: 190 kV až 450 kV
Plocha detektoru až: 400 × 400 mm
Rozlišení detektoru až: 16 MPx
Měřicí rozsah: Ømax=500 mm; Lmax=1010 mm
Využití: Inspekce komponentů s vysokou hustotou
materiálu (hliník, ocel, titan, hybridní plasty, keramika,
skleněnými vlákny vyztužené plasty, atd.).
Maximální možná chyba měření CT snímačem:
MPESD*: (3,5+L/100) μm
MPEE: (4,5+L/75) μm
*Pro srovnání se stroji, které nejsou specifikovány dle platné směrnice

Požadavky na výkon rentgenového zdroje
130 kV

150 kV

190 kV

225 kV

300 kV

450 kV
až do 50 mm

Mosaz / nikl

až do 3 mm

až do 5 mm

až do 15 mm

až do 25 mm

až do 35 mm

Ocel / keramika

až do 5 mm

až do 8 mm

až do 25 mm

až do 40 mm

až do 50 mm

až do 70 mm

Titan

až do 15 mm

až do 30 mm

až do 55 mm

až do 90 mm

až do 105 mm

až do 140 mm

Hliník

až do 30 mm

až do 50 mm

až do 90 mm

až do 150 mm

až do 180 mm

až do 250 mm

Plast / karbon

až do 90 mm

až do 130 mm

až do 200 mm

až do 250 mm

až do 320 mm

až do 450 mm

Ocel a
keramika

Tyto hodnoty jsou
pouze orientační.
Celková síla stěny
je závislá
na geometrii
materiálu:

Hliník

Plast
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Volbou softwaru Volume Graphics se můžete
spolehnout na více než 20 let zkušeností s vývojem
softwaru pro nedestruktivní testování. Dnes může
široká škála globálních zákazníků, např. z automobilového, leteckého a elektronického průmyslu,
využívat software Volume Graphics pro zajištění kvality
při vývoji a výrobě produktů. Pro neustále rostoucí
komunitu uživatelů v celém světě, Volume Graphics je
software, který si vyberete.

Navržen pro maximální efektivitu
VGSTUDIO MAX vám nabízí výsledky, které můžete
ihned používat, včetně působivé grafiky a rozsáhlých
protokolů. Je postaven tak, aby zvládnul zpracování
velkých datových souborů. Při práci s opakovanými
úkoly jsou k dispozici výkonné funkce automatizace,
které vám pomohou urychlit práci. Sdílejte své výsledky
bez časově náročné konverze formátu: pomocí
bezplatného prohlížeče myVGL si každý může otevřít
soubory ve formátu .vgl, což je široce používaný
standard pro výměnu 3D dat z průmyslové tomografie.

Werth TomoScope - počítačová tomografie

VG STUDIO MAX

Díky své modulární koncepci VG STUDIO MAX lze volit ze široké nabídky modulů
pro analýzu materiálu, geometrií nebo simulací:
Modul souřadnicového měření ke kontrole i těch nejobtížněji přístupných povrchů dílce.
CAD Import Modul pro import nativních CAD souborů, jako jsou CATIA V5 a Creo / Pro / ENGINEER.
CAD Import PMI pro import Informací o Výrobě Produktu (PMI).
Modul Nominal/Actual Comparison pro porovnání vyráběných dílců s CAD daty, mesh plochami nebo voxelovými daty.
Modul Wall Thickness Analysis pro lokalizaci nedostatečné nebo nadměrné tloušťky stěny či šířky spár.
Modul Manufacturing Geometry Correction pro korekci vstřikovacích nástrojů pro vstřikování nebo lití
a geometrií 3D tisku.
Modul Porosity/Inclusion Analysis pro nedestruktivní detekce vad v odlitcích, včetně predikce řezů póry.
Modul Enhanced Porosity/Inclusion Analysis pro analýzu defektů podle specifikací P 202 a P 201.
Modul Fiber Composite
Material Analysis pro výpočet
orientace vláken a dalších
relevantních parametrů
v kompozitních materiálech.
Modul Structure Analysis
pro stanovení buněčných
struktur v porézních pěnách
a filtračních materiálech.
Modul Structural Mechanics
Simulation pro simulaci
mechanického namáhání
přímo na CT datech.
Modul Transport Phenomena
pro simulaci proudění tekutin,
elektřiny či tepla a difuze, např.
na porézních nebo kompozitních
materiálech.
www.metrologie.cz
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Multisenzorová technologie
a počítačová tomografie
APLIKACE URČUJE SENZOR
Výběr vhodného měřicího přístroje pro účely rozměrové kontroly je velmi důležitý. Běžný přístup je takový, že
daná aplikace určí senzor. Pro správné rozhodnutí potřebuje vzít uživatel v úvahu několik aspektů.
Téměř všechny měřicí úlohy lze řešit rychle pomocí integrace rozličných kontaktních a optických senzorů v kombinaci s mutisenzorovou souřadnicovou technologií. Souřadnicová technologie s počítačovou tomografií (CT) také
poskytuje časovou úsporu snadným zachycením měřeného objektu v jednom měřicím cyklu.

Multisenzorové souřadnicové měřicí stroje
Díky vysoké úrovni flexibility jsou dnes multisenzorové souřadnicové měřicí stroje používány k velkému množství
aplikací. Rozličné optické a mechanické senzory jsou přesně vůči sobě kalibrovány a tím umožní zachycení geometrií dílce jejich vzájemnou kombinací. Optické senzory snímají bezkontaktně ze vzdálenosti několika desítek
milimetrů od měřeného objektu. Patří k nim jak senzor pro zpracování obrazu, který měří laterálně, tak i distanční
senzor, který měří samostatné body i plošně 3D tvary. Výhodou je vysoká měřicí rychlost a schopnost měřit dílce,
které se kontaktem snadno deformují.
Potřebu vysoce přesného kontaktního měření u velmi malých dílců splňuje mikro snímač Werth Fibre Probe (WFP).
Tento senzor pracuje s velmi malou snímací kuličkou, nejmenší kuličky disponují poloměrem od 10µm a zanedbatelnou přítlačnou silou (Obr. 1). Všechny tyto snímače lze řídit pomocí CAD modelu, který je vložen do měřicího
programu. Kliknutím na individuální oblast modelu jsou měřicí body automaticky rozmístěny a zvoleným senzorem změřeny.

Počítačová tomografie
Měření počítačovou tomografií je ještě snadnější. Namísto měření individuálních bodů nebo liniového
skenování jako u běžných souřadnicových strojů, poskytuje počítačová tomografie mračno bodů z celé ho dílce. Taktéž zachycuje vnitřní geometrie a zápichy, které běžné senzory mohou dosáhnout jen velmi
obtížně, pokud vůbec. Dutiny, porozita nebo vměstky jsou taktéž detekovatelné. Odchylky mezi nasníma ným mračnem bodů a CAD modelem lze zobrazit automaticky pomocí barevně kódované škály odchylek.
Kliknutím na CAD model se definují rozměry, jako je vzdálenost, poloměr či průměr, úhel, stejně jako tvar
nebo tolerance polohy. Invertováním odchylek na modelu lze vygenerovat soubor pro korekci nástroje
používaného k výrobě.
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Multisenzorová technologie nebo počítačová tomografie
Před rozhodnutím, který typ stroje nebo senzoru užít, je nutné zvážit mnoho aspektů. Především požadovaná
přesnost ovlivňuje zásadním způsobem dobu potřebnou pro měření. Téměř pro všechny senzory na souřadnicových měřicích strojích je hlavním pravidlem: čím více prvků k měření, tím delší je doba nutná k nasnímání.
Vzhledem k zásadě přímé pojezdové dráhy mezi měřicími pozicemi je doba měření optickými senzory výrazně kratší než mechanickými snímači. Počet rozměrů k měření nijak neovlivňuje dobu měření CT senzorem,
jelikož musí snímat mnoho radiografických snímků v průběhu otáčení vzorku o 360°. Díky tomu se využití
počítačové tomografie doporučuje zejména pro měření celých obrobků. Například pokud je vyžadováno měření prvních kusů pro komplexní plastový kryt, který je lisován pomocí 64-násobné formy, pak CT senzor má
značnou výhodu. Měřicí čas jednoho vzorku je přibližně 10 až 20 minut. Výsledkem je mračno bodů celého
obrobku, porovnání tohoto mračna bodů s CAD modelem a veškeré požadované rozměry.
Oproti tomu vypracování protokolu prvního kusu při použití jednoho nebo více konvenčních měřicích strojů
může trvat i několik dnů, navíc mnohdy vyžaduje rozřezání dílce ke zpřístupnění vnitřních prvků, což ani
zdaleka neumožní zachycení celého vzorku, jako je tomu při použití CT. Typickými aplikacemi pro souřadnicové měřicí stroje s CT senzorem jsou plastové dílce pro automobilový nebo medicinský průmysl, konektory,
hliníkové kryty, implantáty vyrobené z titanu či keramiky a malé ocelové dílce jako benzínové a dieselové
vstřikovací trysky.
Jde-li však pouze o několik málo rozměrů, které mají být měřeny v průběhu výrobního procesu, pak je výhodné použití souřadnicového měřicího stroje se senzorem pro zpracování obrazu s možností integrace kontakt ního senzoru. S takovým
strojem měření zabere několik sekund nebo maximálně jednu minutu. Kompletní
tomografické skenování pro
měření prvků s tolerancemi
v rozsahu několika mikronů
zabere několik minut.
Oblast aplikací typicky
vhodných pro CT senzor lze
obvykle měřit i pomocí multisenzorových souřadnicových měřicích strojů. Dalšími aplikacemi pro multisenzorové souřadnicové měřicí
stroje jsou desky plošných
spojů, olověné rámy, tištěné
folie, hliníkové, plastové či
gumové profily a ocelové,
respektive mosazné díly,
jako například hlavy válců
nebo ventily.

Werth TomoScope - počítačová tomografie

Krom toho se nabízejí zcela nové možnosti k měření sestav. Až doposud to vyžadovalo rozebrání nebo zničení
celkové sestavy. Nyní může operátor vyhodnotit sestavu vizuálně nebo měřit rozměry a posun mezi jednotlivými
komponenty.
Měření pomocí CT trvá od několika málo minut až po několik hodin a to v závislosti na požadovaném rozlišení
a velikosti vzorku. Snímáním několika vzorků ve stejnou dobu při jednom měřicím cyklu lze významně zredukovat
čas měření. S integrovaným automatickým zakladačem dílců může CT snímat velké množství dílců bez zásahu
operátora, například může probíhat měření série dílců přes noc. V případě, že je automatický zakladač umístěn
uvnitř krytu radiační ochrany, odpadá doba nutná pro nastavení (zahřívání, zapnutí či vypnutí rentgenové trubice).
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Grafický program WinWerth 3D
s Volume Rendering
Zobrazování objemových dat je nyní integrováno do 3D modulu měřicího softwaru WinWerth®. Tři různé
pohledy mohou být použity ve stejnou dobu a mohou být nedotčeny nebo skryty. To poskytuje možnost zobrazit
celý objem, tj. všechny voxely s příslušnými hodnotami stupně šedi. Při zobrazení "ISO-Surface" jsou zobrazeny
pouze voxely s vybranou hodnotou šedi.
2D průřezy mohou být také zobrazeny výběrem roviny průřezu. Všechny varianty mohou být otočeny trojrozměrně
a lze je analyzovat ze všech stran. CAD model, objem voxelu a mrak bodů měření jsou uloženy ve stejném
souřadném systému. Jsou snadno zobrazitelné a data lze snadno analyzovat pomocí nastavení barev
a průhlednosti.
Funkce histogramu poskytuje možnost vybrat
oblast, ve které bude zobrazena oblast šedé.
Například pouze mnohem hustší materiál lze
analyzovat pomocí vícevrstvých obrobků.
Nastavení průhlednosti lze nastavit pro
zobrazený interval šedi. Tím je zajištěn vysoký
stupeň flexibility, který například umožňuje
kontrolu montáže. K dispozici je mnoho
možností zobrazení. Pro jasnější obraz může být
stupnice šedi zobrazena pomocí barevné
stupnice. Prostřednictvím variace přenosových
křivek v libovolném počtu podřetězců může být
rozsah odstínů šedi a barev, aby se zvýšil
kontrast.

TomoAssist® optimální tomografie
v několika krocích
S automatickým určením optimálního nastavení
se značně zjednodušuje obsluha souřadnicových
měřicích strojů s počítačovou tomografií. Bez
ohledu na zkušenosti obsluhy WinWerth®
TomoAssist® zaručuje dobrou opakovatelnost s
krátkou dobou měření. TomoAssist® automaticky
určí optimální parametry nastavení CT pro
konkrétní měřící úlohu. Návrh se týká výkonu,
napětí, hardwarových filtrů, doby expozice a
počtu projekcí.
Nový proces zohledňuje vlastnosti dílu, jako je
geometrie, orientace a materiál, jakož i
požadované strukturálního rozlišení, založené na
kritických inspekčních rozměrech. S WinWerth®
TomoAssist® může každý uživatel dosáhnout
dobré reprodukovatelnosti s krátkými časy
měření bez ohledu na úroveň zkušeností.
Výrobní kalibrace DAkkS multisenzorových
souřadnicových měřicích strojů se:
• Zpracováváním obrazu
• Taktilními snímacími systémy
• Rentgenovou počítačovou tomografií

Optimalizace přesnosti pro daný měřicí čas (nahoře): Algoritmus
automatického nastavení WinWerth TomoAssist zaručuje lepší přesnost
(zelená) než lidská obsluha (červená) po stejnou dobu měření.
Optimalizace doby měření se zadanou přesností (dolů): Algoritmus
automatického nastavení ve WinWerth TomoAssist zaručuje kratší dobu
měření (zelená) než lidská obsluha (červená) se zadanou přesností.

26
2
www.metrologie.cz

Vzhledem ke zvyšujícím se požadavkům na vstřikování plastů je korekce vstřikovací formy běžnou nutností.
FormCorrect obvykle vyžaduje pouze jednu korekční iteraci, což vede k výraznému snížení nákladů
na vývojové procesy.
Formy pro vstřikování plastů nebo nominální data pro 3D tiskárny jsou vytvářeny na základě geometrie dílce. I když
se používají simulace složitých výrobních procesů, dochází k systematickým geometrickým odchylkám související
s procesy. To je způsobeno odchylkami výrobních parametrů, nedostatečnými simulacemi procesu smršťování,
nestejnorodými vstřikovacími formami a také nehomogenními procesy chladnutí. Werth Messtechnik integroval
novou funkci FormCorrect do měřicího programu WinWerth. FormCorrect může změnit formu pro
vstřikování plastů nebo CAD model k procesu 3D tisku, takže hotové výrobky jsou v definovaném tolerančním
rozsahu.

Redukce doby vývoje výrobku
Až do teď, korekce prováděné na vstřikovacích formách byly prováděny do značné míry manuálně. K dosažení toho
cíle se měřením testovacího výrobku stanovuje odchylka mezi nominální a aktuální hodnotou. Korekce se provádí
manuálním zadáním dat do systému CAD/CAM nebo poměrně nákladnou korekcí resp. přetvořením CAD modelu
technikou reverzního inženýrství.
Pomocí FormCorrect je přesná geometrie výrobku dosažena převážně automatickou korekcí CAD modelu.
Odchylky mezi originálním CAD modelem a daty z měření testovaného výrobku jsou stanoveny přímo v měřicím
programu WinWerth a zrcadleny do ploch CAD modelu. Pomocí těchto dat generuje WinWerth korigovaný CAD
model, který je kompenzován systematickými výrobními odchylkami. Na tomto základě je nyní možný náhled
zbývajících odchylek opraveného výrobku. Náročné reverzní inženýrství, které vyžaduje odbornou kvalifikaci, již
není zapotřebí.
Změny geometrií lze realizovat jak v CAD modelu výrobku, tak i v CAD modelu vstřikovací formy. Pomocí
korigovaného CAD modelu výrobku se provede nová simulace výrobního procesu a dat, vygeneruje se datová sada
pro přepracování výrobku. Zde použité simulační parametry jsou stejné, jako se používají při vytváření prvního
vzorového výrobku. Díky vysoké přesnosti FormCorrect je obvykle vyžadována pouze jedna korekční iterace, což
opět vede k významnému snížení nákladů procesu vývoje.

Werth TomoScope - počítačová tomografie

WinWerth® FormCorrect nový 3D proces korekce dílců

Výhody WinWerth
Díky integraci do WinWerth lze změny CAD modelu realizovat na základě standardního procesu vyrovnání.
Souřadnicové systémy mohou být například nastaveny pomocí referenčních prvků, také pomocí vícebodového
vyrovnání (MPA) nebo pomocí ustavení BestFit. Tímto způsobem může být FormCorrect použit s rozličným
aplikováním specifických souřadnicových systémů, které se týkají funkčnosti a specifikací související s výrobou.
Možnost plně automatizovaného procesu korekce snižuje vliv obsluhy a zvyšuje uživatelskou přívětivost.
Výsledkem je opravený CAD model, který je kompatibilní s prakticky všemi existujícími systémy CAD / CAM.
Implementace nového CAD/CAM softwaru již není nutná.

Flexibilní, efektivní a přesný
Na rozdíl od běžného reverzního inženýrství je aplikace nyní mnohem jednodušší. Na základě barevně kódovaných
odchylek mezi aktuálními a nominálními daty může uživatel jednoduše kliknout na oblasti, které mají být
korigovány v CAD modelu. FormCorrect je schopen vypočítat jednotlivé plochy, které jsou matematicky
neomezené nebo omezené hraničními křivkami. Přechody mezi různými povrchy lze nyní automaticky vypočítat
a korigované povrchy mohou být ustaveny do celého CAD modelu.
Základem FormCorrect jsou data o měření. Tato data jsou nejlépe generována použitím strojů Werth TomoScope
k zachycení geometrie výrobku. Díky rentgenové tomografii (CT), lze nasnímat celý výrobek a na základě těchto
údajů korigovat CAD model. Vysoká hustota nasnímaných bodů umožní korekci s vysokým rozlišením. Vysoká
přesnost a průkaznost měření zajistí excelentní kvalitu výrobkům, která je dosažena přiměřenou investicí času
a úsilí.
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Werth TomoScope - počítačová tomografie

Obrázky: Funkční princip (vlevo) a výsledky WinWerth FormCorrect:
a) odchylky mezi měřenými daty generované použitím Werth TomoScope a CAD modelu dílce,
b) zrcadlené odchylky od povrchu výrobku vůči CAD modelu,
c) mřížka kontrolních bodů k výpočtu korigovaného povrchu,
d) odchylky korigovaného povrchu výrobku vůči originálnímu CAD modelu výrobku,
to je ekvivalent ke korekci CAD modelu lisovací formy (žádné zobrazení),
e) zbývající odchylky po korekci CAD modelu lisovací formy, modifikace lisovací formy a nová produkce (© Werth)
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Malé souřadnicové měřicí stroje
Společnost COORD3 je globální lídr v oblasti souřadnicových měřicích strojů. Jejich předností je schopnost vyrábět
konstrukce CMM z technologicky pokročilé slitiny čímž docílí pozitivních reakcí k tepelným změnám dnešního
celosvětového výrobního prostředí. Tradiční granitové rámy CMM absorbují teplotní změny pomalu, což má
negativní efekt na přesnost CMM strojů.

COORD3 BENCHMARK
Coord3 s modelovým označením Benchmark je cenově dostupná řada
měřicích přístrojů se vzduchovými ložisky, která nabízí vysoce funkční
platformu pro přesné měření. Unikátní moderní provedení v
kombinaci s použitou slitinou hliníku a umístění vedení os X a Y ve stejné
úrovni, poskytují zvýšenou tuhost a tepelnou stabilitu tohoto stroje.
Benchmark nabízí vysoce přesné výsledky pro měření malých a
středních dílů. Modely Benchmark se vyrábí v manuální i v CNC
variantě a jsou vhodné pro měření jak v laboratorních podmínkách,
tak i ve výrobě. Tyto stroje jsou kompatibilní se snímacími sondami
Renishaw. Mohou být vybaveny pevnou snímací hlavou, indexovatelnou
hlavou nebo hlavou s neomezeným polohováním PH20 s jedinečnou
měřicí funkcí, která dokáže až trojnásobně zvýšit produktivitu měření.
Tento stroj je rovněž možné vybavit laserovým liniovým skenerem.

Souřadnicové měřicí stroje COORD3

SOUŘADNICOVÉ MĚŘICÍ
STROJE COORD3

Měřicí rozsah: 600 x 500 x 440 mm
Přesnost: 2,3 + L/333 μm
Rychlost stroje: 500mm/s
Zrychlení stroje: 1500 mm/s2
Snímání: plovoucí lineární pravítka s rozlišením 0,1 μm

Software TouchDMIS
Intuitivní ovládání pomocí dotykové obrazovky
Podpora CAD modelů
Integrovaná knihovna ISO tolerancí
Podpora GD & T

Sada upínacích přípravků
Univerzální modulární upínací systémy
Jednoduché a rychlé sestavení
Vhodný pro opakovatelné zakládání
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Souřadnicové měřicí stroje COORD3

Portálové souřadnicové
měřicí stroje
COORD3 ARES
Dostupná řada měřicích přístrojů ARES se vzduchovými ložisky Vám nabízí
vysoce funkční platformu pro přesné měření. Tyto stroje jsou vhodné pro
všechny měřicí aplikace, lze je vybavit dotykovými a skenovacími sondami
Renishaw. Portálové měřicí stroje ARES jsou nabízeny ve dvou modifikacích –
standardní L a výkonnější NT. Výkonnější varianta NT nabízí vyšší tuhost
a přesnost osy Z z karbidu křemíku a dynamický bezdrátový systém
kompenzace teplotních změn.
Přesnost od 1,8 + L/333 μm
Měřicí rozsah 500x500x500 až 1200x700x700mm

COORD3 UNIVERSAL
Coord3 UNIVERSAL je vysoce přesný měřicí přístroj s mimořádnou teplotní stabilitou, který umožňuje používat
sondy jak pro kontaktní snímání, tak i pro skenování. Díky možnosti použití 5-osého systému snímání je vhodný pro
měření součástí hnacích a převodových soustav. Vzhledem ke své konstrukci se osy stroje optimálně seřídí již při
výrobě i při každé další kalibraci velmi jednoduše. Stroj UNIVERSAL je opatřen monolitní granitovou deskou,
vodicími vzduchovými ložisky a pevnou pinolou o průřezu 90x90 mm v ose Z, díky čemuž dosahuje mimořádně
přesného měření. Osové pohony stroje ozubenými řemeny garantují pohyb bez vibrací a s nulovým třením.
Mezi další skvělé vlastnosti přístroje patří systém teplotní kompenzace,
který je řešen bezdrátovým přenosem Bluetooth, což umožňuje
automaticky a dynamicky kompenzovat teplotní změny prostředí. Díky
tomu dokáže UNIVERSAL pracovat s vysokou přesností v rozsahu teplot
16°C až 26°C. Všechny modely UNIVERSAL jsou nabízeny v široké škále
měřicích rozsahů pro co největší pokrytí požadavků ze strany
zákazníka.
Měřicí přístroj UNIVERSAL lze volitelně doplnit systémem zabezpečení
SZP, který při práci operátora monitoruje pomocí laserových snímačů
předem definovanou bezpečnou zónu. Pokud dojde k narušení této
zóny, tak systém automaticky sníží rychlost měřicího stroje. Na původní
rychlost měření se přístroj vrátí až po opuštění ochranné zóny. Tento
systém dovoluje bezpečné použití ve výrobních dílnách a plně
automatických aplikací.
Přesnost od 1,5 + L/333 μm
Měřicí rozsah 1000x700x700 až 3000x1500x1300mm

COORD3 KRONOS
Portálový měřicí stroj s modelovým označením KRONOS patří
k největším strojům tohoto typu, které společnost Coord3 nabízí.
Přístroj je vybaven vzduchovými ložisky a integrovaným vedením osy
X přímo v granitové desce. Díky tomu je zajištěna maximální stabilita
a tuhost stroje. Tento stroj může být vybaven jak dotykovými, tak
i skenovacími sondami společnosti Renishaw a je vhodný pro všechny
použitelné měřicí aplikace.
Přesnost od 2,5 + L/285 μm
Měřicí rozsah 2000x1300x1000 až 5000x2000x1500mm
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Kontrola velkých součástí na souřadnicovém měřicím zařízení vyžaduje kombinaci velkých měřicích rozsahů
a vysokou přesnost. S více než třicetiletými zkušenostmi s vývojem a konstrukcí strojů určených pro tyto aplikace
poskytuje společnost COORD3 širokou škálu strojů v mostovém provedení, které jsou charakteristické kvalitní
konstrukcí s vysokou strukturální stabilitou, čímž zajišťují dlouhodobou přesnost měření. Tyto přístroje je možné
vybavit 3 nebo 5-ti osým dotykovým snímacím systémem od společnosti Renishaw, tak i laserovým skenerem V7.

MCT NT – jednoduchý a přesný systém vhodný
pro měření středně velkých dílů. Tento systém
může být v konfiguraci Single Read nebo Dual Read
pro dosažení vyšší přesnosti.
Přesnost od 4.3 + L/250 µm

Souřadnicové měřicí stroje COORD3

Mostové souřadnicové
měřicí stroje

MCT Star Light – všestranný vysoce výkonný
systém, který vyniká vysokou stabilitou. je vhodný
pro středně velké a velké díly. Nabízí se v konfiguraci
Single Read nebo Dual Read.
Přesnost od 4.3 + L/200 µm

MCT Plus – speciální konstrukce navržená pro
kontrolu velkých dílů. Tento systém nabízí
Dual Read a Dual Drive, čímž jsou minimalizovány
deformace v průběhu pohybu a zaručeny
vynikající metrologické přesnosti.
Přesnost od 5 + 6L/1000 µm

Tyto modely jsou kompatibilní se všemi snímacími systémy od společnosti Renishaw.
Model

MCT NT
MCT Star Light
MCT Plus

www.metrologie.cz

Měřicí rozsahy (mm)
osa X
3000, 4000, 5000, 6000
4000, 5000, 6000, 8000
5000, 6000, 7000, 8000

osa Y
2000, 2500
2000, 2500, 3000
2500, 3000, 3500, 5000

osa Z
1000, 1500, 1800
1500, 1800, 2000, 2500
2000, 2500, 3000
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Souřadnicové měřicí stroje COORD3

Horizontální souřadnicové
měřicí stroje
COORD3 je významným dodavatelem horizontálních CMM pro globální automobilový průmysl a jeho subdodavatele.
Souřadnicové měřicí stroje s horizontálními rameny jsou ideálním řešením pro měření tenkostěnných komponentů,
jako jsou karoserie automobilů, plechové díly, dveře vozidel, skla a palubní desky. Tyto systémy jsou k dispozici ve
verzích s jedním nebo dvěma rameny a mohou být dodávány v konfiguracích s granitovým základem, litinovou
deskou nebo mohou být zapuštěny přímo do podlahy. Stroje jsou robustní a ideální pro aplikace vyžadující instalaci
mimo metrologickou místnost.

SWAN L
Řada SWAN L nabízí technicky vyspělé a cenově výhodné řešení pro rozměrovou
kontrolu tenkostěnných plechových a plastových dílů typických pro automobilový průmysl. Všechny horizontální stroje Coord3 jsou vybaveny
vzduchovými ložisky na osách Y a Z, které poskytují vysoce výkonné a přesné
řešení. Vodicí dráha osy X se nachází na boční straně stolu z litiny nebo žuly.
Systém SWAN L může být instalován společně s antivibračním systémem pro
nasazení ve výrobních aplikacích, aniž by bylo zapotřebí separovat podlahu
stroje od okolí.
Přesnost: od 12+18L < 45 um

SWAN SI
Řada SWAN SI umožňuje stroj instalovat přímo do podlahy. Toto provedení je
ideální pro měření velkých těžkých dílů, které budou umístěny na stole, podlaze
nebo automatizačním systému.
Přesnost: od 10+15L < 40 um

SWAN SI DUAL
Jedná se o kombinace 2 systémů, která nabízí technicky vyspělé a cenově
výhodné řešení pro rychlou a komplexní inspekci. Toto provedení umožňuje
instalaci celého stroje do podlahy. Měřicí rozsahy každého systému se
překrývají o 100 mm a umožňují komplexní kontrolu měřeného dílu.
Přesnost: od 10+15L < 40 um

JUPITER
JUPITER je osvědčený vysoce výkonný CMM pro přímé použití ve výrobě. Byl
speciálně vyvinut pro aplikace pro kontrolu vozidel v automobilovém průmyslu
a jejich podsestavy. JUPITER je k dispozici v konfiguracích single nebo dual. Je
plně zapouzdřený tak, aby poskytoval tepelnou izolaci proti změnám prostředí
a je chráněn proti vnějším vlivům. Vysoká dynamika a vynikající přesnost
charakterizují tento model, který může být instalován přímo v rovině s podlahou.
Přesnost: od 14+14L < 50 um
Model
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Swan L
Swan SI
Swan SI DUAL
Jupiter

Měřicí rozsahy (mm)
osa X
2500, 3000, 4000, 5000, 6000
3000, 4000, 5000, 6000
3000, 4000, 5000, 6000
5000, 6000, 8000

osa Y
1000, 1200, 1500
1200, 1500, 1600
2200, 2800, 3000
1400, 1600

osa Z
1500, 1800, 2000
1200, 1500, 2000, 2500
1200, 1500, 2000, 2500
2000, 2500, 3000
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Systém snímání:
Všechny souřadnicové stroje COORD3 jsou kompatibilní se snímacími sondami Renishaw. Mohou být vybaveny
pevnou snímací sondou, manuálně indexovatelnou hlavou, 3-osým systémem nebo 5-osým systémem s
neomezeným polohováním, který dokáže až trojnásobně zvýšit produktivitu měření.

Pevná hlava

Manuálně
indexovatelný
snímací systém

Spínací dotyková sonda
TP200
TP20

3-osý snímací
systém PH10

Souřadnicové měřicí stroje COORD3

Snímací senzory

5-osý snímací
systém REVO

5-osý snímací
systém PH20

Skenovací dotyková sonda
SP25

20 mm - 50 mm

50 mm - 105 mm
120 mm - 200 mm

Laserový liniový skener

50 mm - 105 mm

220 mm - 400 mm

Laserové skenování na CMM nebylo nikdy jednodušší nebo cenově dostupnější. Skener V7 nabízí vysoce kvalitní
skenování za přijatelnou cenu, aby se maximálně využilo vašeho souřadnicového měřícího stroje Coord3. Tento
všestranný 3D skenovací nástroj umožňuje reverzní inženýrství, porovnání naskenovaných dat s CAD daty, 3D
vizualizační a kontrolní aplikace.
Klíčové vlastnosti a výhody:
Rychlost - Až 1 280 bodů na lince s rychlostí až 50 Hz zajišťuje data s vysokou
hustotou snímání.
Dynamický rozsah - Modrý laser snímače V7 dokáže díky vlnové délce
modrého paprsku skenovat i jinak problematické lesklé a tmavé plochy bez
nutnosti křídováni.
Oblast zorného pole - S maximální šířkou a hloubkou ostrosti 88 mm a 100
mm umožňují zachytit velké, geometricky složité oblasti.
Integrace v reálném čase - přímá integrace se snadno použitelným
softwarem TouchDMIS umožňuje uživateli skenovat ve známém rozhraní.
www.metrologie.cz
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Univerzální měřicí software TOUCHDMIS

UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ
SOFTWARE TOUCHDMIS
TouchDMIS je velmi intuitivní univerzální
měřicí software, vhodný jak pro měřicí
ramena, tak i pro souřadnicové měřicí stroje,
laser trackery a další zařízení. Nabízí velmi
produktivní a bezkonkurenční dotykové
ovládání s vyspělými funkcemi.

Automatická detekce měřeného útvaru
Měření s CAD i bez CAD modelů
Integrovaná knihovna tolerancí
Správa snímací doteků a jejich kalibrace
Strategické plánování měření
Automatická tvorba reportu
Možnost grafického i textového programování
Automatická extrakce skenovaného útvaru
Podpora CAD formátu STEP – IGES, volitelně všechny nativní formáty
(Catia, Crea, Solidworks, Solidedge, Inventor, UGNX, atd.).
Podpora dotykových snímačů TP20 - TP200 - TP2 - TP6
Podpora skenovacích dotykových snímačů SP25 – SP80
Podpora laserového skeneru V7
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FaroArms - měřicí ramena
Nejznámějšími výrobky největšího výrobce mobilních souřadnicových
měřicích strojů na světě - společnosti FARO Technologies Inc., jsou mobilní
měřicí stroje, známé jako měřicí ramena FaroArm®. V současné době se vyrábí
řada FARO Quantum V2 ve třech třídách přesnosti S, M a E. Všechny v kombinaci
s příslušným softwarem umožňují rychlé a pohodlné měření pomocí CAD dat,
ale samozřejmě lze měřit i v případě, kdy počítačový model není k dispozici.
Tyto produkty představují vyvrcholení třech desetiletí výzkumu a vývoje
s mnoha patenty a inovacemi v přesnosti, spolehlivosti a jednoduchosti
použití. Všechna měřicí ramena jsou mimo standardní USB komunikaci
vybavena bezdrátovým rozhraním Bluetooth, Wifi a Ethernet.
Upnutí ramena se provádí přes 3,5" závit, který může být na přírubě na stole,
na magnetu, trojnožce nebo vakuové přísavce - měřit tak můžete skutečně
kdekoli. Komfort práce s ramenem zvyšuje vestavěné vnitřní vyvažování,
neomezená rotace kloubů a senzory přetížení, jež zamezují v maximální
míře vzniku chyb.
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MOBILNÍ SOUŘADNICOVÉ
MĚŘICÍ STROJE FARO

Modelové řady S a M jsou dostupné v šestiosém a sedmiosém provedení,
které je určeno převážně pro spolupráci s laserovým liniovým skenerem
FAROBlu Laser Line Probe HD. Všechny modelové řady mají nově dotykové
sondy, které jsou automaticky detekovány a není potřeba je pokaždé
kalibrovat díky novému bezzávitovému systému upnutí. Přesnosti měření
ramen jsou definovány dle normy ISO 10360-12.
Bezkontaktní
měření

Kontaktní měření - FARO QUANTUM S V2
Měřicí rozsah

1

SPAT (opakovatelnost)
6 os

S

7 os

Quantum 1.5m

0.012mm

Quantum S 2.5m

0.018mm

E UNI (přesnost)
2

6 os

P SIZE

7 os

0.022mm

3

6 os

P FORM
7 os

4

6 os

L
7 os

0.012mm

0.007mm

5
D IA

6 os

L DIA5
7 os

7 os

0.024mm

0.020mm

0.026mm

0.028mm

0.009mm

0.011mm

0.018mm

0.022mm

0.032mm

0.044mm

0.043mm

Quantum S 3.0m

0.027mm

0.032mm

0.038mm

0.050mm

0.012mm

0.016mm

0.026mm

0.032mm

0.046mm

0.074mm

0.055mm

Quantum S 3.5m

0.036mm

0.045mm

0.052mm

0.062mm

0.016mm

0.020mm

0.034mm

0.039mm

0.064mm

0.090mm

0.066mm

Quantum S 4.0m

0.045mm

0.055mm

0.063mm

0.076mm

0.020mm

0.026mm

0.038mm

0.044mm

0.078mm

0.108mm

0.080mm
Bezkontaktní
měření

Kontaktní měření - FARO QUANTUM M V2
Měřicí rozsah

1

SPAT (opakovatelnost)
6 os

M

7 os

E UNI (přesnost)
2

6 os

P SIZE

7 os

6 os

3

P FORM
7 os

6 os

4

L
7 os

6 os

5
D IA

L DIA5
7 os

7 os

Quantum 1.5m

0.018mm

Quantum M 2.5m

0.023mm

0.027mm

0.030mm

0.032mm

0.013mm

0.013mm

0.023mm

0.026mm

0.038mm

0.049mm

0.046mm

Quantum M3.0m

0.034mm

0.042mm

0.042mm

0.054mm

0.016mm

0.020mm

0.032mm

0.036mm

0.052mm

0.080mm

0.062mm

Quantum M3.5m

0.044mm

0.055mm

0.056mm

0.066mm

0.020mm

0.024mm

0.039mm

0.043mm

0.068mm

0.096mm

0.076mm

Quantum M4.0m

0.053mm

0.065mm

0.067mm

0.082mm

0.024mm

0.029mm

0.044mm

0.048mm

0.084mm

0.118mm

0.088mm

0.025mm

Bezkontaktní
měření

Kontaktní měření - FARO QUANTUM E V2
Měřicí rozsah

SPAT

1

E UNI

2

PSIZE

3

0.016mm

0.009mm

PFORM

4

L

5
DIA

L DIA5

7 os

7 os

7 os

7 os

7 os

7 os

Quantum 2.5m

0.035mm

0.046mm

0.020mm

0.040mm

0.055mm

0.063mm

Quantum E 3.0m

0.055mm

0.066mm

0.028mm

0.051mm

0.088mm

0.080mm

Quantum 3.5m

0.075mm

0.082mm

0.036mm

0.062mm

0.110mm

0.097mm

Quantum E 4.0m

0.095mm

0.100mm

0.044mm

0.075mm

0.136mm

0.116mm

E

E
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0.026mm

1 SPAT - Single Point Articulation Test
-opakovatelnost bodu
2 EUNI - délková chyba mezi dvěma body
3 PSIZE - rozměrová chyba na kouli
4 PFORM - tvarová chyba na kouli
5 LDIA - opakovatelnost středu koule
z různých pozic

Tyto hodnoty jsou garantovány
pro dílenské prostředí v celém
rozsahu pracovní teploty 10°C
až 40°C.
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Laserové liniové skenery
Primární sondou každého ramena je dotyková sonda, ale ramena Faro Quantum v sedmiosém provedení lze osadit
i bezkontaktním liniovým laserovým skenerem. Tento měřicí systém ScanArm umožňuje uživateli v průběhu
měření libovolně kombinovat obě sondy bez nutnosti cokoliv z ramena odnímat nebo zpět upínat. Dotyková sonda
je ideální na měření klasických primitivních geometrií vznikajících při třískovém obrábění, tedy po vrtání,
soustružení, frézování atd.
Bezkontaktní laserová sonda má nesporné výhody při snímání tvarově komplexních obecných ploch jako
jsou například formy a karosářské díly v automobilovém průmyslu. Jednoduše všude tam, kde byste měli
pomocí kontaktní sondy velmi omezené informace o geometrii dílu, tedy pouze v místech, kde byste se dotkli.
Naopak skener pořizuje až 600.000 bodů za sekundu a v průběhu snímání tak pořídíte miliony souřadnic v celé ploše
dle délky skenování. Ramena Quantum S, M a E jsou kalibrované dle nové normy pro LLP skenery na kloubových
měřicích ramenech - ISO 10360-8.
Nově lze pomocí skeneru Prizm přiřadit snímaným bodům i barvu dle skenovaného objektu.
Specifikace LLP skeneru
Přesnost

FAROBlu HD

FARO PRIZM Color

Specifikace harwaru

±25μm

±30μm

Provozní teplota
Kolísání teploty

±25μm, 2σ

±30μm, 2σ

Skenovací vzdálenost

115mm

115mm

Vlhkost

Hloubka ostrosti

115mm

115mm

Napájení

Opakovatelnost

Šířka skenu
Počet bodů na lince
Minimální rozteč bodů

80-150mm

80-150mm

4.000 bodů/lince

2.000 bodů/lince

20μm

40μm

až 1,2 milionu

Stupně šedi: 240.000

3°C/5min.
95%, nekondenzující
100-240V AC, 47/63Hz

Barva: 240.000

Skenovací frekvence
bodů za vteřinu

10°C - 40°C

Monochrom: 600.000
Třída laseru
Hmostost

Třída 2M

Třída 2M

485g

485g
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FARO Design ScanArm 2.0 je přenosné 3D skenovací zařízení přizpůsobené pro 3D modelování, reverzní
inženýrství a pro CAD designové aplikace v rámci celého procesu řízení životního cyklu produktu (PLM).
Kombinací špičkové technologie 3D skenování společnosti FARO, spolu s výkonným 3D designovým a modelovacím softwarem, nabízí Design ScanArm 2.0 řešení na klíč, které uživatelům umožňuje rychle digitalizovat
libovolnou součást nebo objekt, snadno navrhovat nebo modifikovat modely pro reverzní inženýrství, vytvářet
aktuální CAD modely připravené pro výrobu součástí nebo ověřit design prototypových produktů.
Design ScanArm 2.0 je ideálním řešením pro každou organizaci, která potřebuje vyrobit
díly bez původních CAD modelů, zpětně konstruovat starší součásti pro konstrukční
změny nebo výměnu, vytvářet digitální knihovny, snížit inventář a tím náklady na sklad,
nebo využít možnost rychlého prototypování.
Faro Design ScanArm 2.0 je ideální pro aplikace reverzního inženýrství, rekonstrukci CAD,
produkci náhradních dílů, modifikace a opravy výrobních nástrojů a zařízení,
vytváření digitální archivní a inženýrské dokumentace, pro průmyslový design
a modelování, nebo na tvorbu modelů pro 3D tiskárny.

Mobilní souřadnicové měřicí stroje FARO

Faro Design ScanArm

Vlastnosti a výhody:
Vysoké rozlišení dat: přesnost 75 mikronů
Maximální využití: díky dvěma výměnným bateriím
je zajištěn provoz i bez použití externího napájení
Hardwarová specifikace:
Provozní teplota: 10°C až 40°C
Kolísání teploty: 3°C/5 min
Vlhkost: 95%, nekondenzující
Napájení: 100-240V AC, 47/63Hz
Hmotnost: 2.5m: 9.5kg, 3.5m: 9.6kg, 4.0m: 9.8kg

ScanArm přesnost
Měřicí rozsah

Přesnost systému

Design ScanArm 2.0 2.5 m

0,075 mm

Design ScanArm 2.0 3.5 m

0,110 mm

Design ScanArm 2.0 4.0 m

0,130 mm
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8-osý systém FaroArm
Toto komplexní řešení je k dispozici pro produkty Quantum FaroArm®, Quantum ScanArm
nebo Design ScanArm®.
Jde v podstatě o rotační stůl, který je spojen přímo s FaroArm® . Toto vysoce přesné přídavné řešení nevyžaduje
žádné další nastavení ani upgrade softwaru. Manuálně ovládaný otočný stůl umožňuje otáčet měřený díl vůči
rameni, v důsledku toho je nejen snazší skenovat a měřit méně přístupné oblasti, ale zkrátí se i čas měření a dojde
také k eliminaci chyb operátora.
8-osý systém je ideální pro řešení celé řady bezkontaktních aplikací, jako například porovnání mračna bodů s CAD
modelem, rychlého prototypování, reverzního inženýrství a 3D modelování.
Rychlejší skenování s vyšší spolehlivostí a přesností
Rozšířený dosah tohoto systému prostřednictvím osmé osy, umožňuje uživateli skenovat, měřit a digitalizovat malé
i velké díly, přičemž rameno zůstává ve stejné poloze. Výsledkem je, že tento proces je o 40% rychlejší než
u standardního 7-osého systému. Díku tomu, že méně měníme pozice a méně lámeme klouby ramene je celý proces
také přesnější.
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FARO Laser Tracker Vantage je mobilní měřicí systém určený k rozměrové kontrole
velkých součástí s vysokou přesností. Tento systém používá velmi přesný laserový zářič,
který automaticky sleduje aktuální polohu reflektoru (SMR) a jeho souřadnice přenáší do
PC. Tato patentovaná technologie absolutního odměřování (iADM) zajišťuje automatické
navázání paprsku při jeho přerušení bez zásahu obsluhy, čímž se snižuje pracovní
vytížení obsluhy a zvyšuje efektivita práce.

Vantage E6 - 35m
Vantage S6 - 80m
Výhody:
Barevná stereo kamera: umožňuje automatické
nalezení reflektoru (SMR) a navázání spojení s ním
Mobilita: systém je velmi kompaktní, vyhodnocovací
jednotka je zabudována přímo v měřicí hlavě
Ovládání: systém je možno ovládat pomocí PC, tabletu, mobilního telefonu nebo
speciálními gesty
Provoz: nepřetržitý provoz je možno zajistit pomocí baterie nebo z elektrické sítě
Propojení: přenos dat do PC je zajištěn pomocí síťového připojení nebo prostřednictvím WIFI
Aktivní hledání (ActiveSeek™)
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Faro Laser Tracker
Vantage S, E, S6 a E6

FARO Laser Tracker Vantage E6 a Vantage S6
Měřicí dosah
Úhlový rozsah - horizontálně
Úhlový rozsah - vertikálně
Provozní teplota
Rozlišení
Délková přesnost (MPE)
Úhlová přesnost (MPE)

70 m / 160 m
+/- 360° (neomezeně)
+/- 130°
-15°C až 50°C
0,5 µm
16µm + 0,8µm/m
20µm + 5µm/m

Sonda 6Probe
Nové trackery VantageS6 a VantageE6 lze spojit s bezdrátovou, ručně vedenou dotykovou sondou 6Probe,
která umožňuje přístup ke krytým oblastem a detailním prvkům. Sonda 6Probe je cenově nejefektivnější řešení
svého druhu na trhu. Standardní snímání je jednodušší a pohodlnější díky funkci FARO ActiveSeek™, kdy tracker
automaticky lokalizuje a sleduje odražeče na sondě.
Vlastnosti sondy 6Probe:
Přesnost (MPE): 95μm + 5μm / m s 50mm stylusem
Dosah: od 2,5m do 15m
Rychlost sběru dat: až 1000 měřených
bodů za sekundu
Životnost baterie: 2-4 hodiny
pro nepřetržité používání,
typicky 8 + hodin
Roll: 360 stupňů
Rozteč: 15 stupňů
Výkyv: 15 stupňů
Aktivní hledání (ActiveSeek™)
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Faro TrackArm
FARO TrackArm je kombinace systému FARO LaserTracker s jedním nebo více měřicími rameny. Tato kombinace
umožňuje měření s oběma systémy současně, čímž lze dosáhnout měření nebo skenování skrytých míst - dokonce i
hlubokých vnitřních otvorů.
Měření velkých součástí vyžaduje řadu velmi
specifických vlastností.
V případě, že rozsah měřicího ramene nestačí
a samostatný LaserTracker není schopen zachytit
skryté místa bez použití speciálních sond je
TrackArm - patentovaná technologie Super6DoF
ideálním řešením. Tato kombinace přináší rovněž
velkou úsporu času tehdy, kdy je nezbytné
měřit velké díly z různých pozic. LaserTracker
zabezpečuje pozici ramene, které skenuje dílčí
detaily v různých pozicích.
Toto řešení umožňuje uživatelům provádět
rozměrovou kontrolu dílů, sestav nebo zpětnou
analýzu s větší snadností než kdykoli předtím.
Zaručuje produkci konkurenceschopnějších
produktů a urychluje iniciativy ke zlepšení
produktů.

Výhody FARO TrackArm:
Měření skrytých míst, vnitřních dutin bez nutnosti
speciálních adaptérů
Měřicí rozsah až 160 m
Možnost připojení několika měřicích ramen
v rámci jednoho souřadného systému
Rychlé přepínání mezi měřicím ramenem
a Laser Tracker nezávisle na aplikaci
Schopnosti 3D skenování s vynikající technologií
modrého laseru
Ovládání Laser Trackeru pomocí rychlých gest
Zvýšení přesnosti měření, která vyžadují více poloh
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Faro Cobalt 3D Imager je bezkontaktní skener,
používaný k zachycení milionů 3D souřadnic ve vysokém rozlišení během několika sekund. Cobalt je v průmyslovém měřítku jako první vybaven chytrými
senzory, které umožňují různé konfigurace sestavení
kamer, což vede ke zvýšení produktivity a snížení počtu
operací. Neomezené množství 3D skenerů může být
umístěno v různých konfiguracích kdekoliv ve výrobním
procesu - všechny skenery jsou současně ovládány
jedním počítačem.
Cobalt je univerzální přístroj, který přináší rychlé a jednoduché měření pro rozměrovou kontrolu, reverzní
inženýrství, pozicování dílů, sestav a nástrojů. Použití je velmi variabilní. Za pomocí programovatelného otočného
stolu nebo upnutí přístroje na robotické rameno je možná automatizace procesu.

Mobilní souřadnicové měřicí stroje FARO

Faro Cobalt Array Imager

Chytré funkce:
Několik snímání současně: systém umožňuje současný provoz více skenerů pro zvýšení produktivity
Dynamické zpracování: rychlý a spolehlivý výkon, snadná integrace a možnosti nastavení kamer
vysoké rozlišení: vyšší přesnost, rozhodující pro zachycení jemných detailů, rysů a hran
HDR režim: přístroj zvládá složité součásti s tmavými a světlými plochami, různobarevné materiály a vysoce lesklé díly
Automatická expozice: optimální nastavení expozice pro zachycení nejlepších dat za všech světelných podmínek
Stereo kamery: umožňují vysokou přesnost, stabilitu a vlastní kontrolu
Rozšířený režim Stereo: maximalizuje oblast pokrytí v každém skenu a zkracuje dobu snímání
Výměnné objektivy: variabilita měřicího objemu
Technologie modrého světla: vysoká schopnost měřit tmavé a lesklé plochy v různých světelných podmínkách
Výhody:
dramatické snížení doby snímání při použití více skenerů současně
zvýšení výkonnosti automatizací měření pomocí programů
snadná konfigurace a integrace
přesnost měření zajištěna vlastní kontrolou
jednoduché sestavení i přeprava
3D data v reálném čase pro statistické řízení procesu (SPC), bez zpomalení
výroby vysoce výkonný přístroj za přijatelnou cenu
Možnosti využití:
průmyslová odvětví, digitalizace a reverzní inženýrství
automatizované kontroly kvality a ověřování na montážních přípravcích
kontrola plechových dílů, obrábění, zpracování kovů a montáž
letecký a automobilový průmysl
Zorné pole
(mm)
250
500
250
500
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Šířka

Výška

Hloubka

Minimální
vzdálenost
pro snímání
(mm)

260
500
260
500

200
350
200
350

90
300
90
300

505
320
515
315

Měřicí rozsah (mm)

Rozteč bodů
(mm)

Body

0.155
0.225
0.082
0.175

5M
5M
9M
9M
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Faro Laser Projector
Tracer M a Tracer SI
Laserové projektory FARO promítají přesný laserový paprsek na povrch objektu, čímž poskytují virtuální šablonu,
kterou mohou operátoři a montéři s absolutní jistotou použít pro rychlou a přesnou kontrolu polohy jednotlivých
komponent. Laserová šablona je vytvořena pomocí 3D CAD modelu, jehož geometrie je možno vizuálně promítat
jako laserovou konturu. Výsledkem je virtuální 3D šablona, která zefektivňuje širokou škálu výrobních a montážních
aplikací.
Použití virtuální 3D šablony eliminuje potřebu fyzických šablon a těžkých nástrojů. Riziko lidské chyby a znehodnocení dílu při montáži je tím výrazně sníženo. Výrobci jsou schopni ušetřit čas a náklady spojené s použitím
velkých a těžkých šablon a současně výrazně zlepší proces kontroly kvality. Díky jednoduchému rozhraní operátor
minimalizuje čas přípravy i nutnost následné kontroly.
Tracer nabízí přesnou a variabilní projekci na velké vzdálenosti, kdy dokáže pokrýt plochu 15,2 x 15,2 m (50 x 50 stop)
a promítá na vzdálenost 1,8 až 15,2 m (6 až 50 stop).
FARO Tracery pomáhají výrobcům zlepšit jak kvalitu tak i efektivitu. Náklady spojené se znehodnocením výrobku
jsou eliminovány díky tomuto spolehlivému a nákladově efektivnímu řešení výrobních procesů.
Projektory se vyrábí ve dvou řadách. Tracer M provádí vyrovnání na díl pomocí referenčních cílů, zatímco Tracer SI je
schopen nejen vyrovnání pomocí referenčních cílů, ale také pomocí prvků, které lze nalézt přímo na objektu. Tracer
SI si objekt naskenuje a vyrovná se pomocí otvorů, rohů a dalších geometrií objektu.
Specifikace:
Výkon
Projekční dosah
Zorné pole
Šířka zaostřené linky
FARO
Quantum
S
Přesnost
polohování

1.8 až 15.2 m
60° (X & Y)
Opakovatelnost
*
0.5 mm
± 0.25 mm na vzdálenosti 4.6 m

Hardware
Připojitelnost

Ethernet LAN CAT 6 stíněný, 100Base-T

Napájení

100/240 VAC 50/60 Hz

Provozní teplota

10°C až 35°C

Rozměr / Hmotnost

445 mm x 239 mm x 338 mm / 17.24 kg
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FARO Visual Inspect nabízí možnost přenosu a uložení velkých a komplexních CAD (díky speciálnímu algoritmu
pro kompresi), a následně je využít pro mobilní zobrazení a porovnání se skutečnými podmínkami v terénu.
Případné nepřesnosti, problémy a chyby lze zdokumentovat a textově nebo obrazem exportovat do dokumentu
formátu Microsoft Excel.
FARO Visual Inspect AR pak dovoluje tato 3D data vrstvit na sebe a porovnat je s aktuálními daty v reálném čase,
a to i za pomoci integrované kamery.

Mobilní souřadnicové měřicí stroje FARO

Visual Inspect

Faro příslušenství
magnetický upínač
přenosná skládací trojnožka
masivní nastavitelná trojnožka ( volitelné rozměry )
doteky pro měřicí ramena typu FARO ( volitelné rozměry )
momentový klíč
Probe Extension Kit - sada prodloužení a zalomení pro ramena FARO
baterie pro všechny typy ramen FARO
magnetické kužely

kalibrační kužel
základní upínací deska pro FARO
nástavce pro prodloužení stativu
kovový stůl FARO – volitelné rozměry
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Mobilní souřadnicové měřicí stroje FARO

Faro CAM2
Letité zkušenosti, intuitivní ovládání i inspekční procesy a vizuálně orientovaná tvorba protokolů.
FARO CAM2 2019 je pokrokové softwarové řešení pro metrologické aplikace, které v sobě nese letité zkušenosti s
vývojem svých softwarů umožňujícím přímé ovládání FARO hardwaru přímo uvnitř aplikace a které nabízí intuitivní
ovládání s pracovními postupy a vizuálně řešenou tvorbou měřicích protokolů. FARO se softwarem CAM2 2018
pokračuje v redefinici dnešních metrologických softwarů, aby zaručili uživatelům při jejich měřicích aplikacích
snadnou a rychlou inspekci dílů a srozumitelné vyhodnocení díky graficky přívětivému rozhraní a obrázkově
orientované tvorbě měřicích protokolů.
CAM2 v sobě snoubí perfektní kombinaci použití FARO hardwaru a softwaru kdekoliv ve vašem výrobním prostředí.
Software nabízí bezproblémové ovládání a rychlost zaškolení všem uživatelům bez ohledu na jejich dosavadní
zkušenosti.
Platforma CAM2 se zaměřuje na rychlejší, snadnější a celkově lepší pracovní postupy, které zkracují čas
vyhodnocení a tím i snižují náklady s tím spojené.

Porovnání verzí:

ll
Fu
g
bin
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Opakované měření kusů (RPM)
Software CAM2 umožňuje rychle a jednoduše vytvářet opakovatelné měřicí
projekty, které mohou být vyexportovány na síť a odkudkoliv spuštěny i více
uživateli současně.
Obsluha více měřicích strojů současně
Uživatelé mohou jednoduše připojit více měřicích strojů současně a libovolně je
v průběhu jednoho běžícího měření kombinovat i v rámci jednoho souřadného
systému.
Okamžitá barevná mapa
Uživatelné mohou rychle snímat obecné freeform plochy pomocí 3D skeneru
a v reálném čase v průběhu skenování si nechat zobrazovat i barevnou mapu
odchylek vůči CAD modelu. Není třeba jakákoliv dodatečná analýza skenu.
Průvodce vyrovnáním měření
Tento průvodce usnadňuje uživateli tvorbu vyrovnání měření na CAD model.
Pomocí jednoho kliknutí myší je uživatel naveden celým procesem vyrovnání
pomocí 3 navzájem kolmých rovin, rovina-přímka-bod (3-2-1) nebo pomocí 6
plošných bodů.
Vzdálené ovládání
Pomocí AppleApp mobilní aplikace je možno prostřednictvím WLAN rozhraní
vzdáleně ovládat měření v softwaru CAM2. Tato aplikace umožňuje vzdáleně
spouštět příkazy, snímat souřadnice, měnit skenovací režimy, sledovat výsledky
a to vše i z více mobilních aplikací současně.
Kombinace měření ramenem a Laser Trackerem současně (systém TrackArm)
V rámci jednoho projektu lze i libovolně kombinovat měření ramenem a Laser
Trackerem a přepínat se mezi nimi. U větších měřicích objemů navíc usnadňuje
uživateli operaci přesunu ramena a detekci jeho polohy Laser Trackerem
a to pomocí tzv. TrackArm Kitu.

Pro

Klíčové vlastnosti:

Výčet možností
Obsluha kontaktních strojů

X

Obsluha bezkontaktních 3D skenerů

X
X

Přesun zařízení při měření

X

X

Import CAD modelů

X

X

Kótování a konstrukce

X

X

Tvorba souřadných systémů

X

X

Vyrovnání měření

X

X

Geomet. tolerance tvaru a polohy X

X

Editace mračna bodů

X

Analýza mračna bodů

X

Tvorba protokolů

X

Opakované měření kusů (RPM)

X
X

Hardwarová kompatibilita
FARO rameno (měření dotykem)

X

X

FARO rameno (LLP skenování)
FARO Laser Tracker

X

FARO TrackArm

X

FARO Cobalt

X

X
X
X
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PreciScan KScan

KSCAN je novinkou na trhu, která kombinuje laserové skenování a foto-grammetrickou funkci. Díky vestavěné
fotogrammetrii rozšiřuje oblast skenování od velikostí objektů 0,02m až po 10m a to s vynikající přesností. Laserové
skenování zůstává jako u řady X v režimech červeného křížového laseru pro rychlé nasnímání objektů, a modrého
liniového laseru určeného pro zachycení detailu s větší přesností.
Novinkou je i navýšení počtu laserových křížů na 14. Díky tomuto rozšíření je možné skenovat daleko větší plochy
rychleji a přesněji. Jeden snímek zachytí prostor až 550x600 mm, a tím i umožňuje použití menšího počtu reflexních
markerů.
Kscan 20
Mód skenování
Zdroj světla

Červený laser

14x červená křížová linka 5x modrá paralelní linka
0,02mm

Přesnost

Ano

Vestavěná fotogrametrie
Objemová přesnost
Objemová přesnost s použitím
vysoce přesné referenční tyče

Modrý laser

0,02mm+0,035mm/m

0,01mm+0,035mm/m

0,02mm/m (volitelné příslušenství)

Měřicí rozlišení

0,050mm0,010mm

Měřicí rychlost

650 000 měření / sekundu 650 000 měření /sekundu

Třída laseru
Velikost snímku skenu
Stand off distance

2 (očím bezpečný)
550x600 mm

250x300 mm

420 mm

200 mm

Hloubka ostrosti

Až 550 mm

Přenosné CMM

Volitelné příslušenství

Opakovatelnost jednoho bodu
Inteligentní inspekce hran
Přesnost hran
Software
Inspekce trubek v SW

Mobilní laserové měřicí 3D skenery PRECISCAN

PreciSCAN

MOBILNÍ LASEROVÉ MĚŘICÍ
3D SKENERY PRECISCAN

0,03 mm
Volitelné příslušenství
0,03 mm
ScanViewer
Volitelné příslušenství

Výstupní formáty

.stl, .ply, .obj, .igs, .stp, .wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc

Pracovní teplota

-10 až 40 °C

Hlavní parametry KSCAN:
Hlavní parametry KSCAN:
Bezlimitní měření - doporučená velikost dílů od 0,02m do 10m
Vysoká přesnost - 20µm
Vestavěná fotogrametie
Ultra detail - s módem červeného a modrého laseru, rozlišení až 10µm
Přenosné CMM - možnost dotykové sondy jako volitelného příslušenství
Vysoká rychlost - až 650 000měření / sekundu
Inteligentní detekce hran – při potřebě generovat automaticky geometrické tvary
Bohaté základní příslušenství
ScanViewer je software dodávaný skeneru, s doživotní licencí zdarma.
Jedná se o multifunkční software pro sběr dat jako mračna bodů, které
dokáže převést do polygonální sítě. Tento software obsahuje i měřicí
program s vyhodnocením rozměrů včetně barevné mapy.
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PreciScan H301, H331 a H771

PreciSCAN

3D skenování se stále více dostává do hledáčku společností hledajících rychlý a přesný sběr 3D dat. Jedná se o
metodu, která přináší zkvalitnění a zrychlení interních postupů při modelování, simulacích, vizualizacích, výrobě a
kontrole vyráběných dílů. Využití 3D dat lze rozdělit do oblastí:
reverzní inženýrství – tvorba parametrického CAD modelu z 3D naskenovaných dat
kontrola kvality – vyhodnocení odchylek k ideálnímu modelu CAD
design – oblast prototypů, načtení 3D dat do různých grafických programů
3D tisk – přímý vstup 3D dat na 3D tiskárnách
vizualizace a prezentace výrobku – tvorba produktových videí, renderů a prezentací
Představujeme tři základní typy 3D ručních
sekenerů. Jde o typ PreciSCAN H301, Preciscan
H331 a PreciSCAN H771. Všechny skenery splňují
vysoké standardy a dodávají se včetně certifikátů
CE, ISO. Využívají laser třídy II, který je pro lidské
oko plně bezpečný.
3D laserové skenery pracují na principu promítání
laserových křížů na skenovaný objekt, na kterém
se dopadající paprsky deformují dle křivosti
povrchu. Tyto deformace se snímají dvěma velmi
rychlými a precizními obrazovými snímači a
pomocí triangulační metody se pak automaticky
vypočítává 3D model skenovaného objektu.
Typová řada PreciSCAN H331 má celkem tři
laserové kříže, řada PreciSCAN H771 disponuje
sedmi laserovými kříži. Množství laserových křížů
je závislé na rychlosti, detailnosti a preciznosti
skenování.
Ruční 3D laserové skenery PreciSCAN se vyznačují
vysokou mobilitou a rychlostí sběru dat. Systém
pracuje s mobilním počítačem, na kterém se
zadávají parametry skenování jako je rozlišení a
informace o materiálu skenovaného objektu.
Ruční skener PreciSCAN má výjimečné výsledky i
při skenování černých lesklých a světlých lesklých
materiálů.
K orientaci v prostoru skenery využívají takzvané
markery, které se rozmísťují v oblasti skenovaného
dílu, nebo pokud to aplikace dovoluje, nalepují se
přímo na díl a to do oblasti, kde chceme provádět
snímání povrchu. Metoda snímání reflexních
značek k registraci pozice skeneru v době snímání
není novinkou a v oblasti průmyslu se jedná o
velmi přesnou metodu, která doposud v poměru
cena/výkon nebyla jinou metodou nahrazena.
Systém se vždy dodává se čtyřmi tisíci
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PreciSCAN
Laserový skener PreciSCAN H301 je základním typem
ručního laserového skeneru. Hlavním rysem tohoto
systému je poměr cena a výkon. Laserový skener
PreciSCAN H331 je vyšším typem, který se vyznačuje
rychlým sběrem dat, což je 205.000 prostorových bodů
za sekundu. Další výhodou PreciSCAN H331 je možnost
skenování pouze jednou laserovou linkou, které umožní
skenování úzkých hlubokých otvorů. Nejvyšší typ, skener
PreciSCAN H771 se vyznačuje všemi funkcemi
předchozích typů a ještě rychlejším sběrem 3D dat,
480.000 bodů/sec, které jsou nasnímány přesněji a precizněji. Systém se vždy dodává s kalibrační deskou, kdy na
straně zákazníka může být kdykoliv prováděna kontrola
přesnosti systému, takzvaná uživatelská kalibrace.
Základní software, který se dodává k PreciSCANU umožňuje
exportovat data jako mračno prostorových bodů nebo
vytvořit polygonovou síť, která je exportována ve formátu
*.stl. Samozřejmostí jsou funkce k editaci 3D dat, jejich
čištění, redukci šumových bodů a spojování jednotlivých
skenů.
Skenery pracují v exteriéru i interiéru. Oproti jiným skenovacím systémům jim nevadí přímé sluneční světlo,
nebo velmi špatné světelné podmínky. Pro velké, rozsáhlé,
často automatizované aplikace je možné díky LAN
konektivitě systémy vzájemně propojit. Multikomponent
pak pracuje ve stejný čas na jednom ovládacím softwaru.

PreciSCAN H301
Forma laserového světla
Kontinuální přepínání linky a kříže
Rychlost skenování
Třída laseru
Způsob připojení
Rozlišení
Přesnost měření
Přesnost za použití zvláštního příslušenství

Tři paralelní linky

PreciSCAN H331

PreciSCAN H771

Tři kříže (+ 1 extra laserová linka) Sedm křížů(+ 1 extra laser. linka)

NE

ANO

ANO

9 200 měření / s

205 000 měření / s

480 000 měření / s

Laser type II viditelný(pro oči bezpeč.)

Laser II (pro oči bezpečný)

Laser II (pro oči bezpečný)

LAN

LAN

LAN

0,05 mm

0,05 mm

0,05 mm

0,02 mm + 0,1mm/m

0,02 mm + 0,1 mm/m

0,02 mm + 0,06 mm/m

0,02 mm + 0,025 mm/m

0,02 mm + 0,025 mm/m

0,02 mm + 0,025 mm/m

Ideální skenovací vzdálenost

300 mm

300 mm

300 mm

Hloubka ostrosti

250 mm

250 mm

250 mm

Doporučená pracovní teplota

5 – 40 °C

5 – 40 °C

5 – 40 °C

ANO

ANO

ANO

Obsahuje základní software
Obsahuje kalibrační desku

ANO

ANO

ANO

Hmotnost

0,95 kg

0,95 kg

0,95 kg

Rozměry

315 x 165 x 105 mm

315 x 165 x 105 mm

315 x 165 x 105 mm
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PreciSCAN

PreciScan X335 a X775

Potřebujete ještě větší detail skenování a větší přesnost, než nabízí řada PreciSCAN H série? Potom hledáte
PreciSCAN řady X, která posunuje toto technicky zajímavé měřicí řešení do další roviny aplikací a otevírá mnohé
možnosti směrem k efektivitě, přesnosti a univerzálnějšího využití.
Unikátnost těchto systémů s označením X spočívá v dalším, již třetím laserovém snímači umístěném do těla ručního
skeneru, tento snímač pracuje na základě měření pomocí pěti modrých paralelních laserových linek. Uživatel tak
může libovolně měřit pomocí třech módů měření a to křížové, jednolinkové a hypermód.
Získaná 3D data o různých přesnostech a detailech se mezi sebou perfektně kombinují a spojují automaticky.
Každý mód má své výhody:
Křížové měření se vyznačuje rychlým a masivním sběrem prostorových dat.
Linkové měření je nepostradatelné při měření otvorů, šachet, zápichů.
Hypermód je určen k vysoce detailnímu a přesnému měření na menší ploše.

PreciSCAN X335

Aplikace
Mód skeneru
Snímání
Rozlišení

Průmysl - rozměrová a absolutní kontrola dílů, reverzní inženýrství
Standardní mód

Hypermód
5 modrých paralelních

7x laserový kříž

5 modrých paralelních

laserových linek

+1 extra laserová linka

laserových linek

0,05 mm

0,02 mm

0,05 mm

0,02 mm

480.000 bodů / s

320.000 bodů / s

0,03 mm
265.000 bodů / s

320.000 bodů / s

Laser II. třídy očím bezpečný
0,02 + 0,08 mm/m

0,01 + 0,08 mm/m

0,02 + 0,06 mm/m

0,01 + 0,06 mm/m

Objemová přesnost s PreciSCAN FTGM 0,02 + 0,025 mm/m
Měřicí vzdálenost
300 mm

0,01 + 0,025 mm/m

0,02 + 0,025 mm/m

0,01 + 0,025 mm/m

150 mm

300 mm

150 mm

100 mm

250 mm

100 mm

Hloubka ostrosti
Efektivní měřicí vzdálenost
Velikost

250 mm
200 – 450 mm

100 – 200 mm
200 – 450 mm
315 x 165 x 105 mm

100 – 200 mm

Komunikace s PC

LAN

Výstupní formáty

*. ply, *.xyz, *.dae, *.fbx, *.ma *.obj, *.asc, *.stl, na vyžádání uživatelský

Pracovní teplotní rozsah
Ovládací program
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Hypermód

3x laserový kříž

Třída laseru
Objemová přesnost

Standardní mód

+1 extra laserová linka
Přesnost
Rychlost snímání

PreciSCAN X775

-10 až 40°C
Součástí systému je software pro ovládání skeneru, sběr 3D dat,
základní zpracování a přípravu na další zpracování.

www.metrologie.cz

PreciScan Golem

GOLEM je kombinace přesného 3D skeneru a fotogrammetrického systému pro skenování větších objektů
v rozlišení 0,1 mm. Podobnou sestavu mohou naši zákazníci získat pořízením systému PreciSCAN H nebo X řady
spolu s příslušenstvím PreciSCAN MSCAN. GOLEM ale nabízí vše v jednom. Je určen pro zákazníky zaměřené
na rozměrovou či absolutní kontrolu větších dílů, celků a objektů, kteří nechtějí nakupovat více systémů.
Golem používá magnetické fotogrammetrické značky, které se rozmístí na objekt, k těmto značkám se přidávají
ještě nekódované značky. Prvotním snímáním dochází k digitalizaci a výpočtu pozice sítě značek, poté následuje 3D
skenování na jakékoliv části dílu či objektu. Systém se vždy napojí na propočítanou síť značek a tak je zajištěna
deklarovaná přesnost a funkčnost.
Využití systému GOLEM:
automotive
reverzní inženýrství
letectví a kosmonautika
energetika
výroba modelů, hutnictví, obrábění
výroba a inspekce stavebních a těžebních strojů
3D tisk a reklama
architektura, záchrana a digitalizace kulturního dědictví

Mobilní laserové měřicí 3D skenery PRECISCAN

PreciSCAN

Obsah základního setu PreciSCAN GOLEM:
3D skener GOLEM
kalibrační deska
kalibrační tyče na fotogrammetrii
napájecí adaptér s 6m kabelem
4000 reflexních markerů 6mm
400 kódových značek na fotogrammetrii
přepravní box
licence programu na ovládání skeneru
a základní zpracování 3D dat

Golem

Aplikace

Rozměrová kontrola a reverzní inženýrství
velkých odlitků, celých karosérií či jejích částí,
větších technologií – turbín, i běžné měření

Rychlost snímání

480.000 bodů / s

Snímání

7x laserový kříž

Záběr jednoho snímání

420 x 380 mm

Třída laseru

Laser II. třídy očím bezpečný

Rozlišení

0,1 mm

Přesnost na 300mm kouli

0,02 mm

Objemová přesnost

0,02 mm + 0,035 mm/m

Měřicí vzdálenost

400 mm

Hloubka ostrosti

500 mm

Komunikace s PC

LAN
*. ply, *.xyz, *.dae, *.fbx, *.ma *.obj,
*.asc, *.stl, na vyžádání uživatelský

Výstupní formáty
Pracovní teplotní rozsah
Ovládací program

-10 až 40° C
Součástí systému je software pro ovládání
skeneru, sběr 3D dat, základní zpracování
a přípravu na další zpracování.
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PreciSCAN

PreciScan iColor

Barevná 3D data pro Vaše aplikace - PreciSCAN iColor
Naše společnost Vám představuje novinku roku 2020 pro evropský trh.
Jedná se o novou typovou řadu úspěšných ručních skenerů PreciSCAN
iColor, která inovativně kombinuje technologii modrého LED a infračervené světla.
PreciScan iColor maximalizuje výkon při reprodukci textury, přesnosti
a zachycení detailů. Je vhodný pro rozdílné aplikace z oblasti
reverzního inženýrství a kontroly dílů. Nabízí nejlepší výkon ve své
třídě zejména při skenování lidského těla a očí či vlasů.
PreciSCAN iColor je ručním samopozičním skenerem, ergonomicky
přizpůsobeným pro Vaší ruku. Jde o velice flexibilní a mobilní systém,
který umožňuje skenovat i v malých prostorách, jako je například
interiér vozidla či kabinový prostor. Vyniká zejména schopností
zachytit strukturu v HD rozlišení, širokou oblastí skenování a jeho
vysokou rychlostí. Dále pak inteligentním zarovnáním a plně automatickým algoritmem dodatečného zpracování.
Pokud má objekt souvislé a nepravidelné textury nebo geometrické
prvky, lze jej rovněž naskenovat bez jakýchkoli značek založených na
zarovnání textury a geometrickém zarovnání.
Hlavní výhodou tohoto produktu je mobilita a rychlost snímání 3D
barevných dat.
Základní set obsahuje 3D skener PreciSCAN iColor, kabeláž, adaptér
230V, pevný kufr a jednu doživotní licenci programu na sběr 3D dat se
základními funkcemi.

PreciScan iColor Benefity:
Rychlé a detailní skenování
Barevné textury v HD kvalitě
Skenování bez značek
Smíšené režimy zarovnání
Uživatelsky přívětivý

PreciSCAN iColor
Zdroj snímání
Viditelnost zdroje
Bezpečnost

Modré světlo

Infračervené světlo

viditelný

neviditelný

LED light (očím bezpečný)

Snímání barvy
Barva
Bodová vzdálenost
Bodová přesnost
Přesnost zarovnání (pro markery)
Alignment mode without markers
Alignment mode with markers
Optimální vzdálenost snímání
Rozsah měřené vzdálenosti
Skenovací záběr
Snímková frekvence
Výstupní formát
Podpora 3D tisku

CLASS І (očím bezpečný)

Yes
24 bit
0.2 ~ 3 mm

0.5 ~ 3 mm

Up to 0.1 mm

Up to 0.15 mm

0.2 mm/m

0.25 mm/m

Texture/feature/mixed alignments
Markers/mixed alignments
400 mm
300 ~ 600 mm
200 x 135 mm ~ 400 x 270 mm

200 x 165 mm ~ 400 x 330 mm

15 fps
OBJ, STL, PLY, ASC, SK
Yes

Teplotní rozsah

5 ~ 40℃

Rozhraní

USB 3.0

Hmotnost

910g
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PolyWorks InspectorTM
PolyWorks Inspector™ je výkon né softwarové řešení kanadské
společnosti InnovMetric Software Inc., které využívá objemově velké sítě bodů ke kontrole
kvality dílců a nástrojů v kterékoliv fázi výrobního procesu.
V současné době většina předních výrobců v automobilovém
a leteckém průmyslu včetně
svých dodavatelů používá PolyWorks Inspector™ jako standardní programové řešení pro
inspekci sítě bodů, prototypy,
první kusy, výrobu a montáž
kontrolovaných dílů. Software
podporuje řadu mobilních měřicích a skenovacích systémů,
jako jsou mobilní měřicí ramena,
laserové trackery a 3D laserové
skenery různého typu.

Software POLYWORKS

SOFTWARE POLYWORKS

Program je dostupný ve verzích Probing, Standard a Premium. Verze Probing je určena pouze pro inspekci dílů
pomocí dotykového snímání. Verze Standard umožňuje i skenování a verze Premium nabízí navíc funkci Modeler
Light k úpravě naskenovaných dat a AR Plug-in, tedy funkci rozšířené reality.
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Software POLYWORKS

PolyWorks ModelerTM
PolyWorks Modeler™ je komplexní reverse-engineeringový software umožňující tvorbu počítačového modelu na skenované součásti. Vstupem je obvykle síť bodů, která je dle daných parametrů přepočtena do formátu polygonálního modelu (např. ∗.stl). Dalším krokem je tvorba ploch (NURBS) na základě získaného polygonálního modelu.
Poslední částí práce je potom tvorba objemového modelu (solid). Výsledný počítačový model potom lze použít
například v aplikacích typu CAD/CAM.

PolyWorks Modeler™ pracuje s uspořádanou i neuspořádanou sítí bodů vysoké hustoty
získanou laserovými nebo jinými skenovacími systémy, z nichž některé lze k softwaru
přímo připojit. Program disponuje pokročilou technologií vytváření polygonálních sítí
a pozicování vícenásobných neuspořádaných skenů. Polygonální sítě lze dále upravovat,
vyplňovat díry , tvořit hrany, vyhlazovat objekty a dále s nimi pracovat. Následně vzniklé
NURBS plochy jsou plně využitelné a editovatelné v běžně používaných CAD/CAM
programech.
PolyWorks Modeler™ je celosvětově preferovaný automobilovými designérskými studii.
Jedná se o jedno z mála softwarových řešení, které demonstruje schopnost tvorby
polygonálních modelů třídy A pro přísné polygonální výrobní aplikace jako jsou tříosé
a pětiosé obrábění a digitální vyhodnocení. PolyWorks Modeler™ také nabízí výkonnou
a rychlou metodiku úpravy povrchů, která předává často používané NURBS povrchy
do CAD programů jako jsou např. CATIA a Unigraphics. Výstupní data z tohoto softwaru lze
exportovat do programů určených pro výpočet simulace proudění (CFD & FEA simulace),
případně je použít v animačních programech.
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Software POLYWORKS

Aplikace PW Reviewer slouží k
tvorbě protokolů a revizi projektů
vytvořených v Polyworks Inspector.
Aplikace je ke stažení zdarma.

Aplikace PW Talisman slouží jako
dálkové ovládání programu
P o l y w o r k s I n s p e c t o r. L z e j i
nainstalovat například na mobilní
telefony a je ke stažení zdarma.

Software PW AR umožňující
připojení zařízení Microsoft HoloLens
do Polyworks Inspector projektů.
Umožňuje živé prohlížení výsledků
3D měření.

Aplikace PW DataLoop umožňuje
sdílení výsledků měření po síti mezi
pracovníky v celé organizaci po celém
světě.

PMI+Loop Umožňuje propojení CAD
konstrukčního softwaru s Polyworks
inspector, což zvyšuje efektivitu
spolupráce mezi různými odděleními
v organizaci.

Aplikace Report Loop umožňující
propojení mezi Polyworks Inspector a
Microsoft Excel. Data se v
programech vzájemně updatují.
Aplikace je ke stažení zdarma.
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Software GEOMAGIC

SOFTWARE GEOMAGIC
Geomagic Design X - software
pro parametrický Reverse Engineering
Společnost 3D Systems je přední světový poskytovatel řešení pro
3D tiskové úlohy včetně prodeje 3D tiskáren, spotřebního
materiálu, služeb a nově i CAD softwaru a 3D skenerů. V roce
2012 společnost 3D Systems koupila společnost Inus Technology
Inc a jejich softwary Rapidform, které se řadily mezi nejlepší
softwary pro zpracování 3D skenovaných dat v oblasti reverzního
inženýrství a rozměrové kontroly. Krátce poté koupili i společnost
Geomagic a tímto sloučením získali dva konkurenční softwary
pod jednu střechu. V květnu 2013 se oba softwary začaly dodávat
pod hlavičkou 3D Systems a obchodní značkou Geomagic.
Jejich vlajková loď software Geomagic Design X (dříve známý
jako Rapidform XOR) je již od uvedení na trh v roce 2006
nejlepší plně parametrický software pro reverzní inženýrství.

Vývoj CARE softwarů
(Computer Aided Reverse Engineering)

Od té doby mají jejich produkty vedoucí postavení na trhu, kdy jako jediné
dokáží přímo kombinovat naskenovaná 3D data s možnostmi CAD
softwaru. Technologie, které využívá Geomagic Design X pro reverzní
inženýrství, jsou chráněny řadou patentů.
Jako inovátoři parametrických postupů inspekce kvality dosáhli také
velkých úspěchů. Dokázali totiž zautomatizovat proces kontroly a to
dokonce i u složitých procesů, díky konceptu stromu historie převzatého
z CAD systémů. Přesnost výpočtů a opakovatelnost vyrovnání bylo
testováno americkým NIST a britským NPL s prokazatelně nejlepšími
výsledky mezi konkurencí. Na základě těchto testů byl Geomagic Verify
certifikován laboratoří PTB v Německu.

54
2
www.metrologie.cz

Geomagic Design X (dříve
Rapidform XOR) je moderní
modelovací systém objemových a plošných tvarů pro vytvoření parametrických CAD modelů ze 3D skenovaných
dat. Vytváří plně editovatelné objemové &
plošné modely přímo z 3D skenovaných dat,
které lze otevřít v SolidWorks 2006+, Siemens
NX 4+, AutoCAD 2009+ a Pro/E Wildfire 3.0+
s historií modelování a neporušenými inTvorba v Design X je v průměru o 700% rychlejší než v jiných
teligentními prvky. Design X také zahrnuje
CAD softwarech
možnosti, které jsou k dispozici v XOS. Je to
ideální nástroj pro aplikace mechanického
reverzního inženýrství, obzvláště když je potřeba modelů na bázi návrhu reálného dílce a ne pouhých geometrií.

Software GEOMAGIC

Geomagic Design X - software
pro parametrický Reverse Engineering

Při použití Design X budou 3D skenovaná data využitelnější
Všechny 3D skenery generují mračna bodů nebo sítě, což ale nevyužijeme tak, jak bychom potřebovali. Design X je stvořen
především k vytváření použitelných 3D modelů přímo ze skenovaných dat.

Nejrychlejší cesta od hrubých 3D skenů k opravdovým CAD modelům
Jednoduše není rychlejší cesta jak z nezpracovaných 3D skenů vytvořit kompletní parametrické objemové modely. Výkonné remodelovací nástroje Design X zkrátí vaši práci v řádech hodin až dnů v porovnání
s modelováním v běžném CAD softwaru.

Snadno se ho naučíte používat, protože funguje podobně jako váš CAD
software
Pokud umíte ovládat nějaký CAD software, tak můžete začít Design X používat okamžitě. Používá totiž
stejné modelovací nástroje a odpadává nutnost použít staré remodelovací postupy jako prvotní úprava
sítě a tvorba pomocných řezových křivek a ploch.
Design X poskytuje následující schopnosti v porovnání s XOS:
automaticky extrahovat design originálního skenovaného dílce (patent
v řízení Redesign Assistant™)
• vytáhnout, rotovat, potáhnout & táhnout k vytvoření CAD modelů, užitím
naskenovaných dat jako předlohy
• zaoblit & zkosit s automatickým výpočtem poloměru/úhlu
vytvářet CAD objemy a plochy přímo z polygonálních ploch nebo sítě bodů
zpřístupní technicky kvalitní CAD modely z miliard bodů
automatické skupinové zpracování 3D skenů s WYSIWYG Batch Process Designer
automaticky vytvářet 2D & 3D skici ze skenů
vytvářet povrchy potažením ve dvou krocích pomocí Loft Wizard™ (patent v řízení)
vytvářet nové textury mapováním & automatickým ustavením barev prvků
sestavit kompletní strom prvků s historií modelování
monitorovat přesnost CAD se skenem v reálném čase při modelování (patent
v řízení Accuracy Analyzer™)
převod parametrických modelů se stromem prvků do:
• SolidWorks (2006+, jakákoliv edice)
• Siemens NX (4+)
• Pro/Engineer Wildfire (3.0+)
• AutoCAD 2009+
• po převodu dat z XOR jsou zachovány stejné funkce jako u všech programů
pracujících s nativními modely
výstup do CATIA V4 & V5 nativních souborů obsahující tělesa, křivky, plochy
a referenční geometrie
výstup do Inventor, SolidEdge a dalších aplikací skrze Parasolid, IGES, STEP,
STL, atd.
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Geomagic Control X inspekční software
Geomagic Control X kombinuje
klíčové vlastnosti předchozích inspekčních softwarů
vyvinutých v průběhu posledních 20 let společnostmi
Geomagic a R apidform, aby přinesl světu
nejspolehlivější a nejkomplexnější inspekční software
současnosti. Jeho snadné ovládání a intuitivní
pracovní postupy spolu s dalšími nov ými
klíčovými a inovativními možnostmi zaručují kvalitu
a zvýšení produktivity v oblasti rozměrové
kontroly.
Přesné a opakovatelné výsledky máte na dosah
v novém grafickém prostředí pomocí nových
nástrojů, ovládání měřicích strojů (kontaktních i optických) přímo v prostředí softwaru, předem
připraveným krokům a inspekčnímu procesu
setříděnému v logicky posloupných návaznostech
jaké znáte z běžných CAD softwarů.
Tím je tento software velmi snadný na pochopení a ovládání, a pomocí PMI a GD&T inspekčních dat z nativních CAD
souborů je tvorba inspekčního procesu prvního kusu rychlejší než v kterémkoliv jiném softwaru tohoto druhu.
Importovat nominální data je možno z většiny známých CAD softwarů bez nutnosti extra dokoupení speciálních
překladačů.
Nové barevné a graficky bohaté prostředí protokolů dává uživateli srozumitelné výsledky, s různými scénáři
vyrovnání současně, přehledně a uspořádaně a uživatel tak nemusí zdlouhavě přemýšlet nad interpretací výsledků.
Protokoly jsou nyní snadnější a přehlednější díky zcela novým a inteligentním 3D kótám a anotacím. Jejich vzhled
a počet zobrazených informací máte plně pod kontrolou, nebo si můžete vybrat z předem připravených a léty
ověřených šablon.
Přesnost a opakovatelnost výpočetních algoritmů byla testována a certifikována uznávanou mezinárodní
laboratoří NIST-PTB. To vše je zárukou kvality a spolehlivosti tohoto inspekčního softwaru.
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F6-SR a F6
Společnost Mantis Vision je Izraelskou společností, která vznikla z armádního projektu na vývoj, výrobu a distribuci
3D měřícího systému pro Izraelskou armádu, která je jedna z nejlépe vyzbrojených armád na světě. 3D skenery
tohoto výrobce se proto vyznačují bezporuchovostí, jsou vhodné do jakéhokoliv prostředí, jsou testovány na pád
z výšky a na ty nejhorší pracovní podmínky. Společnost Mantis Vision tyto systémy nabízí i na civilní trh a to bez
jakýchkoliv omezení. Konkrétně se jedná o modely Mantis Vision F6-SR, který je přesnější a F6, který je
univerzálnější.
Nesporné výhody 3D skenerů Mantis Vision:
celosvětově bezkonkurenční rychlost sběru 3D dat
použití v jakýchkoliv podmínkách, testováno v poušti, v dešti i v mrazu
jednoduchost ovládání a sběru 3D dat
snímání v infračerveném spektru – nezávislý na světelných podmínkách
model F6 snímá také barvu
v ceně skeneru doživotní licence programu na ovládání a základní zpracování 3D dat

Ruční 3D skenery MANTIS VISION

RUČNÍ 3D SKENERY
MANTIS VISION

Aplikace:
architektura a stavebnictví, údržba
petrochemie, farmaceutický potravinářský průmysl
konstrukce a inženýring
kriminalistika a bezpečnostní obory
3D reklama a 3D tisk
bodyscanning a skenování obličejů
výzkum a výuka 3D technologií

Typ
Nosná aplikace
3D rozlišení bodů
3D bodová přesnost
Snímání barvy
Rychlost sběru dat
Rychlost snímání
Napájení
Váha skeneru
Rozměry skeneru
Doporučená teplota prostředí
Výsledné formáty
www.metrologie.cz

F6 – SR
Rozměrová kontrola / průmysl
0,25 mm
0,1 mm + 0,5mm / m
ANO
640.000 PPS
8 fps
Interní baterie + USB
1 kg
16 x 46 x 167 mm
-10 až + 50 C
*.OBJ, *.PLY, *.PTS, *.STL, *.ASCI

F6
Průmysl / inženýring
1 mm
1mm + 1mm / m
ANO
640.000 PPS
8 fps
Externí
1 kg
45 x 120 x 320 mm
-10 až + 50 C
*.PLY, *.PTS, *.STL, *.ASCI, *.E57
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Panoramatické kamery NCTECH

PANORAMATICKÉ
KAMERY NCTECH
Istar a Iris 360 Pro
Panoramatické kamery britského výrobce NCTECH jsou vhodné
pro rychlou a uživatelsky jednoduchou obrazovou dokumentaci.
Systém je ihned připraven pro práci a díky intuitivnímu ovládání jej
zvládne obsluhovat i nezaškolený uživatel.
Profesionální model ISTAR je vhodný do těžkých podmínek prašného
prostředí, venkovních podmínek, je vodotěsný a pracuje bez omezení
i za hustého sněžení. Původně byl navržen pro bezpečnostní složky
Velké Británie, kde nelze pracovat s kompromisy a kde se také plně
využívá. Následně se rozšířilo jeho použití do průmyslu pro dokumentaci výrobních technologií, virtuálních prohlídek pro údržbu
a správu (facility management). S ohledem na druh a jednoduchost
výstupů – panoramatická sférická fotografie, se používá také v jiných
odvětvích jako je reklama, virtuální prohlídky historických objektů,
kancelářských budov, hotelů a bytů připravených na prodej či
pronájem.
Model

ISTAR

Aplikace

Průmysl, kriminalistika, virtuální prohlídky,

Rozlišení

50 Mpix

Senzor

4 x 10 MPix

obarvování dat z laserového skenování

Doba snímání jednoho snímku

5 sekund

GPS

Ano, externím příslušenstvím

HDR funkce

9 Expozic 27ev dynamický rozsah

Možnost měření na panoramatech ANO, kamera má kalibraci v kalibračním centru
Ovládání

Barevný displej, Wifi, LAN

Ukládání dat

SDHC paměťová karta

Interní baterie

Ano, 6 hodin provozu +

IP krytí

IP 64

možnost dokoupení externí baterie
Materiál těla

Aluminium

Velikost

104 x 104 x 115 mm

Váha

1,4 kg

Software

Immersive Studio
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V oblasti měření obrobků pro automobilový, letecký a lékařský průmysl se počítá každý malý detail. Jakákoli
odchylka, která je identifikována pomocí průmyslové měřicí technologie, pomáhá snižovat náklady a předcházet
chybám ve výrobě. To se týká každého obrobku v měřicí laboratoři i sériové výroby na montážní lince.
Produkty ACCRETECH umožňují kontaktní a bezkontaktní měření profilu a drsnosti povrchu. Dále pak měření
odchylek tvaru a polohy jako kruhovitost, válcovitost, soustřednost a jiné. Díky své modulární konstrukci systému
lze zařízení přizpůsobit Vašim individuálním požadavkům na měření. ACCRETECH hardware doplňuje uživatelsky
přívětivý software ACCTee, který lze použít pro grafické vyhodnocení a zaznamenání výsledků měření. Měřicí
přístroje ACCRETECH se vyznačují precizními a spolehlivými technologiemi, které pro zajištění kvality používá
mnoho renomovaných společností, včetně automobilového průmyslu.

Přehled produktů:
Přístroje pro měření drsnosti

Přístroje pro měření kontury/drsnosti

Přístroje pro měření drsnosti, kontury a kruhovitosti ACCRETECH

PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ
DRSNOSTI, KONTURY
A KRUHOVITOSTI ACCRETECH

Přístroje pro měření kruhovitosti a tvarových odchylek
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Přístroje pro měření drsnosti, kontury a kruhovitosti ACCRETECH

Příruční a stacionární
drsnoměry
Handysurf +
Robustní, odolný a velmi jednoduchý přístroj pro měření drsnosti vhodný pro širokou škálu aplikací. Přístroj je
včetně prodlužovacího kabelu odnímatelné jednotky.

Výhody přístroje:
robustní zpracování vhodné
do náročných podmínek
tvorba protokolů v aplikaci SupportWare II.
včetně kalibračního etalonu
jednotku lze použít vloženou v přístroji
nebo na prodlužovacím kabelu
software v česko-jazyčné lokalizaci
vysoké rozlišení (0.0007 μm) a velký měřicí
rozsah (-210 až +160 μm) osy Z
lze propojit s tiskárnou
ukládání měřicích podmínek do paměti
zařízení nebo do USB paměti

Surfcom Touch 50
Měřicí přístroj s výkonným detektorem disponující vysokým rozlišením a velkým rozsahem. Jednoduchou
výměnou snímače lze měřit rozmanitou škálu úloh.
Výhody přístroje:
rozsah osy Z = až ±1000 µm, který při měření
tvarových ploch/radiusů může být velmi zásadní
jednoduché ovládání přes velký dotykový displej
software v česko-jazyčné lokalizaci
hodnota přímosti 0,3 µm/50 mm
propojení s PC a tvorba jednoduchých protokolů
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Surfcom C5
Drsnoměr lze upravit tak, aby vyhovoval konkrétním potřebám zákazníka. Základním modelem je typ C (určený
hlavně pro hlavy válců, bloky válců a další obrobky, u kterých je požadován 5-směrný přístup), dále pak typ S
(vhodný pro vačkový hřídel a další hřídelové obrobky, vyžadující rotační osu).
Výhody přístroje:
Účinnost měření vylepšená víceosým řízením.
Integrovaný rotační mechanismus snímače
zajišťuje měření ve všech směrech.
Posuvová jednotka osy X (200 mm) i posuvová
jednotka osy Y (50 mm) integrována do jedné
konstrukce (patentováno).
Lineární motor s malými vibracemi (osa X).

Přístroje pro měření drsnosti, kontury a kruhovitosti ACCRETECH

Surfcom Touch 550
Špičkový model řady SURFOM TOUCH s elektrickým
ovládáním pojezdu nabízí vysokou přesnost a variabilitu.
SURFCOM TOUCH 550 umožňuje uživatelům zvolit velikost
granitové základny, výšku sloupce a rozsah posuvu v ose X.
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Přístroje pro měření
kontury/drsnosti

Série Surfcom Nex nabízí tři funkce měření (drsnost, kontura nebo hybridní). Systém umožňuje flexibilní konfiguraci
podle potřeb uživatelů, například použití detektoru určeného pro konturu nebo lze také použít jednotku pro 3D
snímání povrchu.
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NEX100

NEX030

NEX040

NEX001

Hybridní detektor s technologií dvojitého senzoru
Nově vyvinutá technologie dvojitého snímače
schopná současně měřit drsnost a konturu
v jednom náměru.

Detektor pro měření kontury – manuální
Detektor je vybaven nově vyvinutým vysoce přesným
pravítkem. Rozsah měření osy Z je 60 mm.
Měřicí rozlišení v celém rozsahu je 0,04 µm, přesnost
snímače ±(1,5 + ׀2H ׀/100) µm. Nově vyvinutý mechanismus
umožňuje rychlou a bezproblémovou výměnu ramene.
Oboustranné měření je volitelně dostupné.

Přístroje pro měření drsnosti, kontury a kruhovitosti ACCRETECH

Dostupnost více detektorů
Možnost zvolit vlastní detektor podle potřeb měření.
Přístroj nabízí detektor pro měření kontury, drsnosti nebo hybridní (měření kontury a drsnosti v jednom náměru).

Vysoce přesný detektor pro měření kontury
s automatickým mechanismem pro nastavení měřicí síly.
Detektor s vysokou přesností je vybaven novým lineárním
pravítkem laserové difrakce. Rozlišení měření v celém
rozsahu 0,02 µm, přesnost snímače ±(0,8 + ׀2H׀/100) µm.
Je vybaven automatickým mechanismem pro nastavení
měřicí síly.

Detektor pro měření drsnosti
Detektor s kompaktním designem pro velké zvětšení
a měření o širokém rozsahu. Rozsah měření 1000 µm
a maximální zvětšení až 500 000krát.
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Přístroje pro měření kruhovitosti
a tvarových odchylek
Rondcom Nex
Přístroj pro měření tvarových odchylek RONDCOM NEX, s nejvyšší přesností ve své třídě, splňuje požadavky
na vysoce přesné měření zejména obráběných dílů. RONDCOM NEX, dokonalá kombinace funkce a designu,
prosazuje nový globální standard.

Výhody přístroje:
plně zakrytované tělo a sloupec
bezúdržbový provoz
integrovaný analytický software ACCTee
použití keramiky pro rameno osy R
rozšířený rozsah centrování Z ±2 mm na ±5 mm
přesnost rotace (0,02 + 3,2 H/10000) μm
maximální měřicí průměr 360 mm
maximální měřicí výška 300 mm
možnost měření Lead twist (volitelně)
Dostupný ve více variantách
dle přání zákazníka:
RNEX 100
(manuální vyrovnání + manuální detektor)
RNEX 200
(automatické vyrovnání + manuální detektor)
RNEX 300
(automatické vyrovnání + CNC detektor)

Rondcom Nex Rs
Plní dvojitou roli – měření kruhovitosti
a drsnosti
RONDCOM NEX Rs je schopen provádět
měření kruhovitosti a drsnosti, čímž
eliminuje potřebu dvou samostatných
přístrojů a výrazně zvýší efektivitu měření.
Přesnost rotace (0,02 + 3,2 H/10000) μm,
nejvyšší přesnost v této třídě, splňuje
požadavky na vysoce přesné měření
zejména obráběných dílů. Jednoduchou
změnou detektoru lze provádět měření
povrchu v ose, v radiálním a v rotačním
směru podél příslušné osy při vysoké
přesnosti a podle požadavků ISO/JIS.

64
2
www.metrologie.cz

Výhody systému:
kompaktní design/nejmenší na světě
posuvný sloupek umožňuje snadný přístup k obrobku z více směrů
asistence vyrovnání
snadné ovládání pomocí dotykového tabletu
připojení k přístroji bezdrátově pomocí Bluetooth nebo USB
obrazovka s integrovanými ikonami
ovládání přístroje v češtině
asistence vyrovnání

Rondcom 41C
Výhody systému:
Měří dílce o průměru až 250 mm a hmotnosti 25 kg.
· Maximální měřicí výška 500 mm.
Kompaktní stolní verze kruhoměru Rondcom 41C nabízí
nejvyšší úroveň analýzy a přesnosti v porovnání
se vstupními náklady.
Poloautomatický systém 41C nabízí také funkci
měření výšky dílce.
Patentovaná funkce podpory manuálního centrování,
naklápění a vyrovnání. Velmi snadno lze nastavit excentricitu
a sklon mezi středem otáčení a středem dílce.
Systém lze opatřit detektorem s libovolnou
orientací. Tento detektor rozšiřuje měřicí
rozsah na ± 1000 µm.

Přístroje pro měření drsnosti, kontury a kruhovitosti ACCRETECH

Rondcom Touch
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Rondcom 65B
„Vlajková loď“ v měření tvarových odchylek

Nejvyšší přesnost rotace ve své třídě: 0,01 μm.
Centrování a naklápění během 60 sekund.
Dosahuje vysoké výkonnosti a zkracuje
celkový čas měření.
Materiál Gabro, s minimální náchylností
k opotřebení, je použit ve sloupci, základně
a rameni, což zaručuje špičkovou stabilitu.
Zbrusu nový design s efektivními prvky
pro ještě lepší výsledky měření.
Možnost měřit širokou škálu obrobků bez
nebezpečí kolize s ramenem osy R. Pomocí
naklonění detektoru je možné snadno
přepnout mezi měřením vnějšího průměru
a měřením rovinnosti čela.
Software ACCTee je uživatelsky velmi přívětivý.
Intuitivní ikony vás provedou procesem měření.

Rondcom Crest
Přesnost rotace v radiálním směru (0,01 +
3H / 10000) μm.
Přesnost axiální rotace (0,02 + 3R / 10000) μm.
Nově vyvinutý lineární motor zajišťuje
minimální vibrace. Bezkontaktní vedení
vzduchovým ložiskem umožňuje velmi
přesné polohování osy Z a osy R.
Vestavěný motor v detektoru umožňuje
automatické přepínání měřicí síly a směru
měření.
Měření průměru je možné s opakovatelnou
přesností 0,3 μm.
Měření tvarových odchylek a měření drsnosti
lze realizovat v rámci jednoho CNC programu.
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Software pro analýzu struktury
povrchu a její vyhodnocení
Představte si jedno softwarové řešení pro každý zobrazovací a měřicí nástroj na analýzu povrchu. Software
MountainsMap je integrován předními výrobci nástrojů a používán tisíci výrobními závody a laboratořemi
po celém světě.

Tvar a textura

Obraz

profil

binární obraz

sada profilů

šedotónový
obraz

topografie
povrchů

barevný obraz

sada 3D topografie
+ časový vývoj

sada obrázků

profil kontury

Vícerozměrové
topografie
+ barva
+ intenzita
multi-kanálový
SPM soubor
(topografie+fáze
+proud)

Software MOUNTAINSMAP

SOFTWARE MOUNTAINSMAP

Analytické
křivky síly
sada křivek
spektrum
sada spekter
hyperspektrální
kostka
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MIKROSKOPY VISION
Dynaskopické měřicí
mikroskopy Vision
Společnost VISION Engineering se v oblasti měřicí techniky prezentuje vysoce výkonnými 2- nebo 3- osými
bezkontaktními měřicími systémy s patentovanou technologií – DYNASCOPE™ – bezokulárový systém s projekční
hlavou. Kompletní sortiment patentovaných optických a video-měřicích systémů v různých konfiguracích, od manuálních jednoduchých systémů k plně automatickým ve spojení s multifunkčním mikroprocesorem popř. s PC
a sofistikovaným měřicím softwarem. Optická projekce s vysokým rozlišením, spojující vysokou kvalitu, přesnost,
opakovatelnost, optický výkon, sloužící pro měření složitějších komponentů všech materiálů a nabízející modulární
a flexibilní řešení pro splnění nejnáročnějších měřicích požadavků. Samozřejmostí je široká škála nejrůznějšího
příslušenství, velký rozsah zvětšení (až 400×) atd. Technologie nabízí uživateli vysokou kvalitu zobrazení měřeného
předmětu pro jednoduchou a rychlou inspekci s vysokou přesností měření malých složitých součástí.

Měřicí mikroskopy 2 – osé
Měřicí mikroskop Swift PRO Elite
Vysoce výkonný 2-osý bezkontaktní měřicí systém
s patentovanou optickou projekční technologií spojující
kvalitu, přesnost, opakovatelnost a optický výkon se snadností
použití v jednom nízkonákladovém systému.
Hlavní rysy a přednosti:
2-osý měřicí systém – optická hlava DYNASCOPE
měřicí rozsah 200 ×100 mm – max. 10 kg zatížení
vysoká přesnost, nízkonákladový systém
měřicí systém s plně vybaveným multifunkčním mikroprocesorem
zvětšení 10×,20×,50×,100× – výměnné objektivy
spodní a horní osvit pomocí LED diod
prvotřídní kontrast a rozlišení
snadné používání a uživatelsky příjemné ovládání
zjednodušené zobrazování dat na displeji
bezproblémové pozorování i s brýlemi či kontaktními čočkami
2 měřicí systémy: multifunkční mikroprocesor QC3000 nebo
PC s dotykovou obrazovkou a softwarem M2 pro komfortnější práci a tisk protokolů.

Měřicí mikroskop SWIFT PRO CAM a SWIFT DUO
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Vysoce výkonný 2-osý bezkontaktní měřicí systém
s patentovanou optickou projekční technologií v kombinaci
s video systémem - CCD kamera s vysokým rozlišením.
Hlavní rysy a přednosti mikroskopu SWIFT DUO:
2 – osý optický i video-měřicí systém ve spojení
s PC a softwarem M2V, dotyková LCD obrazovka
pro rychlé ovládání softwaru + oproti modelu
SWIFT PRO CAM je přístroj vybaven také optickou
hlavou s dynaskopickou technologií
rychlé a přesné měření pomocí Video Edge
detekce (VED)
měřicí rozsah 200 ×100 mm – max. 10 kg zatížení
barevná CCD kamera s vysokým rozlišením
zvětšení 10×,20×,50×,100× – výměnné objektivy
spodní a horní osvit pomocí LED diod (popř. horní osvit 2 × 20 W)
rozlišení 0,001 mm
měřicí software – M2V – jednoduché intuitivní ovládání, měření pomocí nitkového kříže
popř. hranovým sensorem, programování, uložení obrázku, tolerance atd.
možnost verze softwaru M3 s pokročilými funkcemi
vyhodnocovací jednotka QC3000
www.metrologie.cz
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Měřicí mikroskopy 3 – osé
Měřicí mikroskop FALCON
Společnost VISION začlenila do svého programu nový
3-osý video-měřicí mikroskop FALCON. Vysoce výkonný
bezkontaktní měřicí systém s patentovanou optickou
projekční technologií spojující kvalitu, přesnost
a opakovatelnost.
vysoká přesnost, nízkonákladový systém
3-osý (X, Y, Z) měřicí systém
2 měřicí rozsahy – 200 × 100 × 115 mm nebo
150 × 150 × 125 mm
zvětšení 10-50× nebo 20-100×, 5-polohový
indexovaný zoom – 2 výměnné objektivy
automatická detekce hrany a snímání bodů
vysoká kvalita a cenová dostupnost
prvotřídní kontrast a vysoké rozlišení
snadné používání a uživatelsky příjemné ovládání
zjednodušené zobrazování dat na displeji

schopnost stahování a tisku pořízených dat,
možnost ukládání obrazu do JPEG
regulovatelné 4-kvadrantní horní bodové LED
osvětlení s indexovanou clonou, LED spodní
osvětlení regulovatelné
CCD kamera
2 systémy – vyšší verze softwaru M3 ve spojení
s PC nebo možnost softwaru QC5000
možnost i CNC verze

Měřicí mikroskop HAWK
3-osý (X, Y, Z) měřicí systém s vysokým rozlišením
a přesností, různá variabilita systému
volba měřicího rozsahu: 150 × 150 mm,
200 × 150 mm, 300 × 225 mm, 400 × 300 mm
zpracování dat prostřednictvím digitálního
výstupu, multifunkčního mikroprocesoru nebo
plně vybaveného měřicího PC softwaru – možnost
volby jednotky ND 1200 nebo PC se softwarem
M3, popřípadě QC 5000.
schopnost stahování a tisku pořízených dat
schopnost digitálního zpracování obrazu (digitální
kamera, fotoaparát)
volby rozsahu zvětšení až 1000×

modulární a flexibilní systém pro snadné rozšíření
či upgrade
bezproblémové pozorování i s brýlemi či kontaktními čočkami

LVC 400 je plně automatizovaný tříosý video měřicí systém s výkonem
a flexibilitou pro splnění nejnáročnějších požadavků. Je ideální pro
rychlé, snadné a přesné měření velkých součástí nebo více malých
součástí.
měřicí rozsah 400 mm x 300 mm x 200 mm
6-polohový motorizovaný zoom
možnost 3D dotykové sondy
skvělý obraz s 5MP fotoaparátem USB3.0
motorizovaný objektiv se zoomem pro automatické změny
zvětšení v měřicích rutinách.
intuitivní software M3 udržuje snadné použití i přes
pokročilé funkce systému.
granitová základna pro extra stabilitu a přesnost měření.
možnost dotykové sondy pro měření složitých prvků a 3D tvarů,
jako jsou válce, kužely a koule.
ideální pro širokou škálu aplikací včetně přesného strojírenství, lití,
formování plastů, výroby elektroniky a zdravotnických prostředků.
www.metrologie.cz
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Full HD mikroskopy
a digitální lupa Vision
Digitální mikroskop EVOCAM II
Digitální mikroskop EVO Cam II poskytuje vynikající kvalitu obrazu, která pomáhá odhalit skryté detaily. Optická
dokonalost a zvětšení až 300x zajišťuje vždy velmi ostrý obraz. EVO Cam II je optimalizován pro kontrolu kvality,
testování, kontrolu a dokumentaci.
Díky špičkovému optickému výkonu je EVO Cam II mimořádně výkonným zobrazovacím řešením s řadou možností
objektivů pro zajištění ohromujících výsledků pro jakoukoli aplikaci. Výjimečná jednoduchost minimalizuje
požadavky na školení, díky čemuž je EVO Cam II výkonným a flexibilním nástrojem, který je ideální pro více uživatelů
a produkční prostředí.
Nový firmware EVO Cam II rozšiřuje funkčnost a dále zvyšuje důvěru a konzistenci inspekcí a zvyšuje flexibilitu
systému díky funkčnosti.
Přednosti:
velmi ostrá kvalita obrazu s plným automatickým ostřením
rozsah optického zvětšení 1,7x - 300x
maximální zvětšení s digitálním zoomem 3600x
rychlost 60 fps poskytuje jasný obraz bez rozmazání pohybem
unikátní 360 ° inspekce bez nutnosti manipulace se subjekty
při zvětšení
jednoduchost pro zobrazení celých vzorků nebo nejmenších
detailů jediným stisknutím tlačítka
velké zorné pole a dlouhé pracovní vzdálenosti
zredukujte dobu nastavení až 10 předvolbami
vlastní překryvy pro kontrolu inspekce
Wi-Fi a USB 3.0 pro rychlý přenos obrazu – uloženi obrazu přímo na disk
efektivní dimenzování pomocí virtuálního posuvného měřítka
a škálovatelných sítí
ideální pro širokou škálu aplikací, včetně kontroly elektroniky,
automobilového průmyslu, přesného strojírenství, zdravotnických prostředků
a plastových dílů.
integrované 8-bodové LED prstencové světlo zajišťuje optimální
osvětlení bez stínů pro všechny aplikace.
zobrazení na LCD přes HDMI ve FULL HD
výběr stojanu pro mikroskop

Digitální lupa CAM ß
Digitální lupa Cam ß (beta) byla navržena speciálně pro aplikace, které vyžadují prohlížení snímků, reportování
a dokumentaci. Zvětšete, prohlédněte a zachyťte snímky bez hranic.
Digitální ruční lupa Cam ß je ideální pro inspektory jakosti k dokumentování vad nebo pro kontrolu výrobních dílů.
S barevným displejem s vysokým rozlišením, snadným ovládáním, jednoduchým snímáním a ukládáním snímků
můžete rychle a jednoduše provádět kontrolu.
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Specifikace:
vysoce flexibilní a přenosné zařízení
rychlé a přesné zachycení snímků
rozlišení: 1280 x 720 px
4.3" barevný displej s rozměrovou mřížkou
virtuální displej s pohyblivými liniemi
živý náhled prostřednictvím výstupu mini-HDMI
využití pro všechny druhy inspekčních úkolů
řízené LED osvětlení optimalizované pro zvětšené zobrazení
uloží až 20 000 snímků
www.metrologie.cz

MANTIS COMPACT

různé provedení – univerzál, stolový
a s prodlouženým ramenem
objektivy 2×, 4,6×, 8×
LED osvětlení

MANTIS ELITE

různé provedení – univerzál, stolový
a s prodlouženým ramenem
objektivy 2×, 4,6×, 8×, 10×, 15×, 20×
LED osvětlení
revolverová hlava pro upnutí 2 objektivů

Mikroskopy a přístroje VISION

Prohlížecí mikroskopy
a stereomikroskopy Vision

MANTIS ELITECAM UNIVERSAL
se softwarem VIFOX
různé provedení – univerzál, stolový
a s prodlouženým ramenem
MEHCAM-001 Hlava Elite s integr. USB2 kamera
1,3 Mpix – revolverové upnutí 2 objektivů
VECE VIFO M4 Imaging-Software k uložení
obrazu z kamery a následné měření v obraze
objektivy 4×, 6×, 8×, 10×, 15×, 20×

Řada SX25 ELITE
Kompaktní a vysoce kvalitní stereo mikroskop SX25 Elite se základní
úrovní zoomu poskytuje výkon, flexibilitu a spolehlivost. Kvalitní optika
zajišťuje vynikající stereofonní sledování.
Kvalitní optika zajišťuje, že SX25 Elite poskytuje zobrazení s vysokým
rozlišením a rovné pole, díky čemuž je ideální pro rutinní průmyslovou
a biologickou práci. Je to první krok v řadě kvalitních stereomikroskopů
SX Elite. Řada možností stojanu a příslušenství umožňují přizpůsobení
individuálním požadavkům.
10x - 45x zvětšení (maximálně 180x)
kompaktní, robustní, vysoce kvalitní binokulární stereomikroskop
rozsah možností stojanu podle požadavků - se stolkem, na stojanu s deskou, na prodlouženém rameni

Řada SX45
Průmyslový inspekční stereomikroskop SX45 Elite s mimořádně
dlouhou pracovní vzdáleností, přesnou optikou a kompaktním
designem je perfektním řešením pro mnoho průmyslových,
výrobních a biologických aplikací.
8x - 50x zvětšení (200x max.)
mimořádně dlouhá pracovní vzdálenost
široká škála konfigurací
horní LED osvětlení
Mimořádně dlouhá pracovní vzdálenost SX45 Elite, která je ideální
pro výrobu při montáži, kontrole, kontrole kvality a ve výrobě, je
skvělá pro manipulaci, přepracování, pitvu nebo jednoduché
inspekční úkoly.
www.metrologie.cz
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HD mikroskopy a přístroje ASH

HD MIKROSKOPY ASH
Mikroskopy Omni a Inspex
Firma ASH Technologies se specializuje
na vývoj a výrobu digitálních přístrojů
pro zvětšení a zobrazení prů-myslových
dílů. Tyto přístroje jsou schopny až 120x
zvětšení včetně záznamu obrazu z kamery a to vše v HD rozlišení.
Tato inspekční řešení pomáhají zvýšit
kvalitu technologického postupu
při zjištění vad, poskytují cenovou
efektivnost a zvyšují produktivitu
operátora

Zvětšení:
Max. zvětšení
Min. zvětšení Optický/digitální

Zorné pole
Zorné pole
při min.
při max.
zvětšení (mm) zvětšení (mm)

Objektiv

Max. výška
(mm)

Min. výška
(mm)

5

200

170

2,5x

62/122

X: 231 Y: 136

X: 60 Y: 50

10

100

85

4,0x

121/237

X: 60 Y: 50

X: 5/2 Y: 3/1

Technická specifikace:

OMNI je integrovaný full HD (1080p)
digitální mikroskop a měřicí systém,
který pracuje bez PC.
.
Omni je velmi uživatelsky přátelský
systém s jednoduchým ovládáním
umožňující 2D měření, automatické
nebo manuální zaostření, nastavení jasu,
vyvážení bílé, možnost zobrazení
nitkového kříže, zobrazení oken vedle
sebe, uložení obrazu na USB.
Omni mikroskop má skvělé zpracování
obrazu a kontrolní mechanismus, který
zaručuje nádherný full HD živý
elektronický obraz v kvalitě 60 snímků
za sekundu, umožňující využití v široké
škále kontroly jakostí, testování, oprav,
shromáždění, inspekce a dokumentačních úkolů.
.
Omni GUI (grafické uživatelské rozhraní)
je uživatelsky konstruovaná myš ovládající rozhraní a umožňuje intuitivní
ovládání a kontrolu nad celým systémem.
Jeho jedinečná schopnost je v možnosti
kalibrování v celém rozsahu zvětšení,
která odliší Omni od dalších digitálních
inspekčních systémů.

Rozsah zvětšení ( 5D objektiv)

2.5x – 122x

Rozlišení kamery

920 x 1080 rozlišení, 60 fps 30x Optical, 2x Digital

Připojení monitoru

HDMI / DVI· HDMI Output

Vstup / Výstup

· RJ45 Ethernet Connector

· USB 2.0 Port x 4
· General Purpose IO Port x 3
· DC Power Jack (24V)
Uložení obrazu

USB

Příkon

24 W

Rozměry

216mm x 125mm x 136mm

Váha

1,75 kg

Provozní teplota

+5 °C až + 40 °C

Digitální mikroskop INSPEX HD 1080p TABLE
kvalitní a rychlá inspekce a dokumentace
velké zorné pole a pracovní vzdálenost
vynikající rozlišení a kontrast
zobrazení na LCD přes HDMI ve FULL HD
zvětšení 2x - 120x ( v základu 2x - 55x)
manuální i automatické ostření
snadné uložení obrazu z mikroskopu do PC
studené LED osvětlení s dlouhou životností
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INSPEX II
INSPEX II je integrovaný digitální mikroskopický systém pro kontrolu a
základní měření, ideální pro prostředí výroby a kontroly kvality. Nabízí
rychlé zobrazení živého obrazu v rozlišení Full HD (1080p) s rychlostí 60
snímků za sekundu. Intuitivní softwarové rozhraní zjednodušuje
ovládání a ovládání systému. Funkce vylepšení obrazu a kontrast zajišťují
optimální výsledky obrazu. Díky snadno použitelným funkcím
optimalizace osvětlení je ovládání integrovaného segmentového LED
kruhového světla bez námahy.

HD mikroskopy a přístroje ASH

Mikroskopy Omni a Inspex

Technologie AshCal™ sleduje a upravuje změny zoomu. Není třeba
časově náročné rekalibrace změny zoomu. INSPEX II neustále udržuje
kalibraci, šetří čas a zvyšuje účinnost.

Klíčové vlastnosti:
uložte a načtěte konfigurace systému specifické pro součást, abyste
standardizovali kontrolní procesy.
řídit operace související se systémem pomocí přístupových oprávnění
uživatele.
s automatickou kalibrací AshCal ™ není třeba časově náročné
rekalibrace změny zoomu.
rychle zkontrolujte součásti proti překryvům měření
s mezemi tolerance.
rychlé a snadné ovládání pomocí programovatelných
předvoleb na obrazovce a tlačítek na klávesnici.

Zvětšení:
min. optické min. optické
zvětšení
zvětšení

Objektiv

pracovní
vzdálenost

max. zvětšení
digital

max. digital
FOV

8,06 x 4,52

200

131,7

4,03 x 2,26

100

254

2,09 x 1,17

min. optické min. optické
FOV
FOV

+5

2,2

66

231 x 136

+10

10,2

126

52,14 x 29,21 4,19 x 2,35

+10 Plan 1x

4,3

131

122,7 x 68,8

4,0 x2,3

72

263,9

2,0 x 1,1

+25

71,6

331

3,09 x 1,73

1, x 0,89

35,1

662,4

0,8 x 0,45

Technická specifikace:
Rozsah zvětšení (dodává se objektiv 5x)

2,2X - 122X

Provozní teplota

5 -40 °Celsia

Kamera

rozlišení 1920 x 1080 60 fps

Kapacita uložiště

16 GB

Připojení monitoru

HDMI / DVI

Napájení

24W

Požadavky na monitor

HD nebo FULL HD (doporučeno)

Rozměry

216 mm x 125 mm x 136 mm

Vstup, Výstup

HDMI výstup, USB 2.0 (4x port), napájení (24V)

Hmotnost

1,75 kg
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Výškoměry TESA a MAHR

VÝŠKOMĚRY
Digitální výškoměry Tesa
Díky snadnému použití každý přístroj řady MICRO-HITE vhodně vyplní mezeru mezi tradičním měřicím přístrojem a
sofistikovaným měřicím zařízením. Moderní, ale osvědčený design, spoléhá na materiály a vysoce kvalitní
komponenty, které zajišťují jeho dlouhodobou spolehlivost. Dokonalý software, ergonomický, ale výkonný, je
zvládnut během několika hodin a důsledně tak minimalizuje náklady na školení při zvládnutí tohoto přístroje.

TESA MICRO-HITE
Tento špičkový přístroj je intuitivní díky jasné a rafinované uživatelské filozofii vestavěného softwaru a umožňuje
měření v 1 nebo 2 souřadných směrech. Univerzální stroj vyvinutý pro dílny a laboratoře, které lze integrovat co
nejblíže uživateli. Robustnost litinové základny a rámu z něj činí spolehlivý nástroj, který zaručuje vynikající
opakovatelnost a přesnost za jakýchkoliv podmínek.
S výjimkou základních funkcí 1D je vybaven pokročilými funkcemi (úhel, programování, tolerování, 2D) a
proměňuje jej v metrologické„víceuživatelské“ aktivum, které nahrazuje nejběžnější měřicí nástroje.
Díky integrované patentované technologii QUICKCENTER poskytuje výškoměr jasné indikace nejen při zachycování
jednoduchých bodů, ale stává se osvědčenou výhodou pro stanovení kulminačních bodů.
Každý MICRO-HITE je dodáván s bezplatným kalibračním certifikátem SCS (Swiss Calibration Service), čímž se
zabrání jakémukoli dodatečnému nákladu v důsledku opakované certifikace přístroje ihned po zakoupení.

POPIS:
PANEL - Hybridní s barevnou dotykovou obrazovkou a klávesnicí - Vylepšená klávesnice pro snadné použití bez
nejasností - Nastavitelná podpora pro optimální čtení obrazovky kdykoli
AUTONOMIE - Dobíjecí baterie je zaměnitelná - Nekonečná autonomie s druhou rezervní baterií
MĚŘENÍ - Patentovaná technologie QUICKCENTER integrovaná k efektivnímu stanovení kulminačních bodů Pokročilé funkce víceúčelového nástroje přístupného všem uživatelům - Kontextová pomoc, která zabraňuje
nesprávnému použití a špatným výsledkům - Jasné výsledky pro snížení možných chyb v důsledku špatné
interpretace zobrazených výsledků
ZÁKLADNA - Robustní litinová konstrukce, která zaručuje
dlouhodobou životnost a stabilitu výsledků
SPRÁVA DAT - Odesílání hodnot do počítače přes port TLC Automatické vytváření PDF zpráv nebo txt souborů na USB flash
disku - Tisk dat přes USB tiskárnu
OSVĚDČENÍ O KALIBRACI SCS - Poskytuje se bezplatný certifikát
SCS, aby se zabránilo dalším nákladům na opětovnou kalibraci
bezprostředně po počátečním nákupu.

a
Záruk y
4 rok

Specifikace:
Měřicí síla
Jednotky
Standard
Rozlišení
Nula
Materiál
Váhy
Zdroj napájení
Funkce (funkce)

MICRO HITE
1,6 ± 0,25 N
mm / v
tovární standard
0,0001 / 0,001 / 0,01 mm 0,00001 / 0,0001 / 0,001 palce
pevný
litinová základna a rám
model 350: 33 kg, model 600: 37 kg , model 900: 45 kg
napájecí připojení, vyměnitelná baterie
měřicí sondu lze ručně přemístit pomocí systému vzduchového
polštáře s posuvným kolem
Autonomie
8 hodin (s blokem baterie), nekonečný (s dvěma bloky baterií)
Součástí dodávky Kalibrační certifikát SCS, prohlášení o shodě
Výstup dat
TLC, USB
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Tento manuální výškoměr 1D s vylepšeným panelem a snadno přístupným softwarem se obvykle používá v dílnách.
Zaměřuje se na hlavní funkce nezbytné pro rychlé měření a okamžitý přístup k výsledkům. Jeho optický čtecí systém
nabízí uživatelům větší přesnost než jeho protějšek magnetického systému (TESA-HITE MAGNA), aniž by bylo nutné
snižovat jeho dlouhodobou spolehlivost.

Výškoměry TESA a MAHR

TESA HITE

PANEL - chráněno proti vniknutí kapalin nebo prachu (IP65) - Velký
barevný displej pro lepší čtení v šeru - Černé pozadí displeje pro
vynikající kontrast - Velká čísla zobrazená na obrazovce (21 mm) pro
optimální čitelnost - Klávesnice s několika tlačítky pro snadné učení
bez nejasností
AUTONOMIE - Dlouhá životnost baterie (60 hodin), aby se zabránilo
příliš častému nabíjení
MĚŘENÍ - Filozofie použití podobná tabletům nebo chytrým
telefonům - Rychlý přístup k prvnímu měření od spuštění (<4 s) pro
významnou úsporu času - Technologie QUICKCENTER DYNAMIC
integrovaná k efektivnímu určování kulminačních bodů Kontextová pomoc, která zabraňuje nesprávnému použití a špatným
výsledkům - Rozhraní lze přizpůsobit podle přání uživatele
Specifikace:
Měřicí síla
Jednotky
Standard
Rozlišení
Nula
Materiál
Stupeň ochrany
Zvláštní charakteristika
Váhy
Zdroj napájení
Funkce (funkce)
Autonomie
Součástí dodávky
Výstup dat

HITE
1,5 ± 0,5 N
mm / v
tovární standard
0,0001 / 0,001 / 0,01 mm 0,00001 / 0,0001 / 0,001 palce
pevný
litinová základna
panel: Ip65
integrovaný systém jemného seřízení vzduchového polštáře
400 model 24 kg 700 model 30 kg
externí napájení nebo integrovaná dobíjecí baterie
ruční posun měřicí sondy
≈ 60 hodin
kalibrační certifikát SCS , prohlášení o shodě
TLC

Digitální výškoměry Mahr
Digimar 817 CLM a Digimar 816 CL
vysoce přesné inkrementální měřicí systémy s kontrolami
snímací hlavou
dynamický princip snímání zaručující vysokou opakovatelnost měření
vzduchový polštář pro snadný pohyb výškoměru po měřicí
desce
precizní měřicí hlava na nerezovém vodícím sloupu
motorizované měřicí saně zjednodušující měření
kalibrace snímače zůstává zachována při vypnutí přístroje
integrovaný dobíjecí akumulátor s dlouhou provozní dobou
teplotní korekce prostřednictvím integrovaného teplotního
senzoru
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Upínací přípravky pro měření

UPÍNACÍ PŘÍPRAVKY
PRO MĚŘENÍ
Modulární přípravky TETRAFIX jsou novinkou v oblasti upínacích přípravků. 100% přizpůsobitelnost Vaším
potřebám, rychlá doba sestavení, univerzálnost a stabilita – to jsou hlavní přednosti švédské společnosti TETRAFIX.
S přípravky se velmi rychle pracuje a lze je během velmi krátké doby sestavit bez nutnosti vytvářet návrh v software.
Základním prvkem přípravků TETRAFIX je unikátní teleskopický stativ, který má 6 stupňů volnosti. Referenční bod je
snadno nastavitelný pomocí kalibrační vložky s nejvyšší přesností a ve všech směrech. Tento systém umožňuje
vytvořit referenční bod v průběhu několika minut.
Sestavování přípravků je tak jednoduché, že většina uživatelů přeskočí proces návrhu. Vytvoří se hrubý model z teleskopických stativů, který se ověří měřicím zařízením a dokončí jemným doladěním komponentu TETRAFIX EASYFIX.

Modulární upínací systém TETRAFIX
modulární upínací systém sestaven
z teleskopických trojnožek (6 stupňů volnosti)
velmi jednoduché sestavení a modifikace
tvorba sestav bez nutnosti tvorby návrhu
nízká hmotnost
minimální teplotní roztažnost

Univerzální upínací systémy Mod.En
skládá se z modulárních prvků
flexibilní řešení, komponenty z lehkých slitin
software pro rychlou simulaci a navržení přípravků
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Sada EasyFix – vhodná pro malé a střední díly

Sada EasyFix – vhodná pro malé a velké díly
www.metrologie.cz

Upínací přípravky pro měření

Společnost dk Präzisionstechnik se pohybuje na trhu od roku
1972 a upínacím přípravkům se věnuje téměř celou dobu své
existence. Průlom ovšem nastal až s uvedením produktů
SPANNFIX na trh v roce 1990, které se od té doby neustále vyvíjí.
Díky tomuto vývoji nyní mají několik modelových řad
pokrývající široký záběr upínacích systémů a doplňkových
přípravků.
Z portfolia produktů upínacích systémů členěných do oborových řad si určitě zvolíte vhodný systém upínání, který vyřeší
všechny vaše problémy v oblasti měření a metrologie. Všechny
oborové řady jsou navzájem kompatibilní a můžete elementy
ze sad pro dotykové i optické měření různě kombinovat. Vedle
základních modulových řad výrobce nabízí také uživatelská řešení.

Výhody přípravků dk
univerzální a flexibilní systémy
modulově stavitelné sestavy z jednolitých elementů
bezpečné uchycení i miniaturních dílů
vysoká tuhost a stabilita elementů
opakovatelnost sestav
optimální přístupnost měřicí sondou
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Snímací doteky a měřicí hroty GOEKELER

SNÍMACÍ DOTEKY A MĚŘICÍ
HROTY GOEKELER

Snímací doteky pro 3D měřicí a obráběcí stroje
V nabídce standardního příslušenství pro 3D měřicí technologie můžeme nabídnou více než 600 položek
různých typů. Jste tak schopni sestavit si individuální vybavení s dodáním do několika dní. Dále je možné
si navrhnout dotek dle vlastní specifikace.
Pro optimální použití na obráběcím stroji můžete vybírat příslušenství v závislosti na mechanickém namáhání
a vnějších faktorech.

Měřicí hroty pro konturografy
Na základě zkušeností je možno vyrobit snímací dotek dle Vašeho zadání. Snímače nejmenších velikostí
a neobvyklých tvarů jsou dodávány včetně zkušebního certifikátu. Nabídka obsahuje i standardní typy doteků.
Samozřejmostí je možnost opravy nebo přebroušení doteků.

Měřicí hroty pro drsnoměry
Výroba doteků dle Vašeho konstrukčního návrhu. Vysoce leštěné diamantové hroty různých rozměrů můžeme
dodat ve velmi krátké dodací lhůtě. Samozřejmostí jsou opravy doteků a výměna poškozených diamantových
hrotů. Součástí dodávky je certifikát o přezkoušení.
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Mikrodoteky GOEKELER - doteky o velmi malém průměru od D=0,08 mm do D=0,15 mm pro měření například
malých otvorů i kontaktním způsobem a v různých řezech případně pro měření v úzkém prostoru, kde nemůžeme
použít standardního doteku.

TST-01215
TST-01515
ATG-00825
ATG-01025
ATG-01225
ATG-01525
TM2-00820
TM2-01020
TM2-01220
TM2-01520
TM3-00820-XXT
TM3-01020-XXT
TM3-01220-XXT
TM3-01520-XXT
TM3-00822
TM3-01022
TM3-01222
TM3-01522
TST-01015

DK
L
ML MLE DS
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
0,12 15
1
1
0,15 15
1
1
0,08 25
15
1
1
0,1
25
15
1
1
0,12 25
15
1
1
0,15 25
15
1
1
0,08 20
15
1
1
0,1
20
15
1
1
0,12 20
15
1
1
0,15 20
15
1
1
0,08 20
11
1
1
0,1
20
11
1
1
0,12 20
11
1
1
0,15 20
11
1
1
0,08 22
15
1
1
0,1
22
15
1
1
0,12 22
15
1
1
0,15 22
15
1
1
0,1
15
1
1

Snímací doteky a měřicí hroty GOEKELER

Mikrodoteky Goekeler

Navštivte náš eshop www.mericidoteky.cz,
kde najdete široký sortiment měřicích doteků.
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Měřicí přístroje CHOTEST

MĚŘICÍ PŘÍSTROJE
CHOTEST
Kamerový měřicí systém VX
Na základě kamerového měřicího systému s přesným vyhodnocovacím algoritmem a duální telecentrickou
optikou, dosahuje VX velmi rychlých výsledků. Model VX je vhodný pro přesné měření v oblasti strojírenství,
elektroniky, vstřikování forem, medicíny, letectví a jiné.

Rychle a efektivně
Umístěte objekt bez přípravku
Max. 512 funkcí
Rychlé a přesné měření pro sériovou
výrobu v CNC režimu
Přesně
Okamžité a stejné výsledky jedním
kliknutím (nezávisle na operátorovi)
Automatické zaostření (eliminuje různost
výsledků v důsledku zaostření)
Automatická identifikace dílu
Plně automatické
Uživatelsky příjemný software (výkonné
funkce, jednoduchá obsluha)
CNC mód, rychlé a přesné měření podle
vytvořené šablony jedním kliknutím
Automatický výstup SPC se statistickou
hodnotou Ca, Cp, Cpk, Pp, Ppk, atd.

Software:
Software Vision X poskytuje až 80 nástrojů
pro extrahování vč. funkce pro automatické
extrahování útvarů (hran, kružnic, oblouků,
průsečíků), nalezení extrémů (maximum,
střed, oblouků, průsečíků), funkce pro
tolerování a vyhodnocení délkových a
úhlových rozměrů (drážky, průměry, závity,
ozubení, atd.)
Výsledky měření a statistické hodnoty (jako
б, 3б, 6б, Ca, Cp, Cpk, atd.) jsou automaticky
generovány a ukládány. Operátor má
možnost vybrat různé filtry pro tvorbu
extrakce.
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Naměřená data
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graf trendu

Měřicí přístroje CHOTEST

Statistika:
Zobrazení grafu trendu, opakovatelnosti měřených hodnot, stálosti nebo periodiky změny naměřených
hodnot může být použito pro monitoring výrobního procesu.
Díky kvalitní diagnostice a analýze se statistickou metodou můžeme monitorovat SPC přímo ve výrobě a
vyhodnocovat změny ve výrobním procesu. Výsledky SPC zajišťují ideální řešení ve výrobním procesu,
odstraní vady a sníží náklady.

histogram
Snadné měření:
kovové, plastové
i plechové díly
ozubení
závity
těsnění
PCB
magnetické i rotační díly
pružiny
ložiska
Základní konfigurace:
VX3000
vestavný displej
napájecí a propojovací kabel
software Vision X
uživatelský manuál
certifikát
Volitelné položky:
zdroj světla v ose
24“ monitor
motorizovaná osa Z
kontrolní díl
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Měřicí přístroje CHOTEST

Kalibrační
přístroje Chotest
Délkoměry Chotest
SJ5100 – univerzální délkoměr pro kalibraci délkových měřidel
Přístroj umožňuje kalibraci kroužků, závitových trnů a kroužků, kalibrů, úchylkoměrů, mikrometrů atd.,
je vybaven 5 – osým polohovatelným stolkem pro velmi přesné, rychlé a jednoduché nastavení a kalibraci.
U délkoměru je možnost nastavení přítlačné díly dle potřeby. Uživatelsky příjemný software s jednoduchým
použitím podle standardu a kompletního řízení celé kalibrace. Velmi široké volitelné příslušenství dle požadavku.
několik měřicích rozsahů – 300 , 600, 1000, 1500, 2000, 3000 mm
opakovatelnost: 0,1 μm
rozlišení: 0,01 μm
přesnost měření: 2 série: A: ±(0.15+L/1000)μm; B: ±(0.25+L/1000)μm
měřicí síla: 0,1 – 10 N
5-osý stolek
export dat do word, excel atd.

Přístroje na kontrolu a kalibraci číselníkových úchylkoměrů Chotest
2 modely přístroje v horizontálním provedení – SJ2018 a ve vertikálním SJ2620
Automatický motorický přístroj pro kontrolu analogových i digitálních úchylkoměrů, páčkových úchylkoměrů.
Automatické odečítání pomocí kamery. Velmi uživatelsky přívětivý software.
měřicí rozsah 0 – 50 mm
opakovatelnost: 0,1 μm
rozlišení: 0,01 μm
přesnost měření: od 0,6 do 1,0 μm
(podle rozsahu měření)
export dat do word, excel atd.
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Přístroje na kontrolu a kalibraci číselníkových
úchylkoměrů Steinmeyer
Společnost Feinmess Suhl vyvíjí a zhotovuje měřicí systémy pro kontrolu měřidel a měřicích zařízení.
Spojením přesné mechaniky s elektronikou, optikou a inovačními přístroji vznikly plně - a poloautomatické
testovací zařízení pro kontrolu analogových i digitálních číselníkových úchylkoměrů, páčkových úchylkoměrů
i inkrementálních a induktivních měřicích snímačů.

Přístroj MPF 50 a MPF 50BV
Technická data:
rozsah použití 0 - 50 mm
rozlišení 0,01 µm
rozsah reverzace <0,15 µm
opakovatelnost (rozsah) <0,1 µm
nejistota měření 0,08 µm + 1 * 10 -6 * L
hmotnost 25 kg (MFP 50), 27 kg (MFP 50 BV)
software DIALTEST 7

Přístroje na kalibraci STEINMEYER

PŘÍSTROJE NA KALIBRACI
STEINMEYER

Přístroje na kontrolu a kalibraci číselníkových úchylkoměrů Steinmeyer
MPF 100 a MPF 100BV
Technická data:
rozsah použití 0 - 100 mm
rozlišení 0,01 µm
rozsah reverzace <0,15 µm
opakovatelnost (rozsah) <0,1 µm
nejistota měření 0,08 µm + 1 * 10 -6 * L
hmotnost 60 kg (MFP 100), 75 kg (MFP 100 BV)
software DIALTEST 7

Výhody:
poloautomatický / plný automatický testovací systém
vhodný pro analogové a digitální číselníky, přesné ukazatele a měřicí přístroje s pákovým měřidlem, jakož i pro všechny
elektronické měřicí sondy
pro dosažení nejvyšší přesnosti měření dodržujte Abbeův srovnávací princip
velmi citlivé polohování <0,1 µm a vysoká rychlost polohování> 1 mm / s
velký prostor pro individuální úpravy softwaru pro specifické zákaznické úkoly
software Dialtest verze 7 pro plány testování specifické pro zákazníka
měřicí zařízení pro měření síly umožňuje provádět měření síly, když je namontován testovaný předmět
snadná manipulace díky pohyblivé světelné kameře
kompaktní design
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Přístroje na kalibraci STEINMEYER

Délkoměry Steinmeyer
LM 300 – Univerzální délkoměr s jednotkou PU 41
délkoměr dle Abbého principu
odměřovací systém osy X, s vysoce přesným skleněným pravítkem
odměřování i v osách Y, Z
precizní měřicí stůl s možností posuvu v 5 osách již v základu
elektronická jednotka PU 36-300 s vyhodnocenými údaji v osách X, Y, Z
přístroj určený pro kalibrace měřidel – kalibry, kroužky, závitové trny a kroužky, úchylkoměry, mikrometry,
posuvná měřítka
možnost vyhodnocení přes měřicí software QM SOFT
bohaté příslušenství volitelné dle požadavku zákazníka
nastavitelné tlumení pinoly

max. dovolená
chyba MPEE1:

±0,08 μm + 1 *10-6 *10

rozsah vnějšího měření:

0 – 300 mm

rozsah vnitřního měření: 0 – 200 mm
přímé měření:

100 mm

měřicí síla:

0–5N

rozlišení:

max. 0,01 μm

Přístroj pro kalibraci válečkových kalibrů,
kuliček, hladkých a závitových kalibrů
Steinmeyer KPE 30
dlouhý přímý měřicí rozsah 30 mm
bezpečný a extrémně přesný měřicí systém při dodržení principu Abbè
výsledky měření nejsou ovlivněny operátorem
spolehlivé a opakovatelné výsledky měření
ideální pro mobilní použití
s displejem PU26 čitelný a externě použitelný s dotykovým ovládáním
proměnná měřicí síla od 0,1 N do 3 N (volitelně)
volitelně mezi pevnými měřicími doteky, plochými, ø 10 mm nebo
nastavitelné a výměnné měřicí doteky, např. ploché ø 8 mm
podpora pro válečkové, závitové kalibry s možností naklápění

měřicí rozsah:

0 – 30,1 mm

měřicí chyba:

< 0,0002 mm (0,2 μm)

opakovatelnost:

< 0,00003 mm (0,03 μm)

měřicí síla:

nastavitelná od 0,1 N do 3,0 N (příslušenství)

rozlišení:

0,00001 mm (0,01 μm)
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Software QMSOFT je modulární software, který ocení pracovníci kalibračních laboratoří. Nabízí správu a databázi měřidel a automatizaci pracovního postupu kalibrací jednotlivých (především) délkových měřidel. Nabízí
taktéž on-line propojení mezi počítačem a řadou vyhodnocovacích jednotek a délkoměrů značek MAHR, SIP,
TESA, Quadra-Check, Heidenhain, IMECO, Feinmess Suhl, atd.
Databáze měřidel – modul QM DABAQ, je postaven na databázovém systému s architekturou client/server. Ten to modul QMSOFTu dokáže spravovat měřidla se vším, co kalibrační laboratoř ke správné funkci potřebuje.
Je možné zde vytvořit databázi zákazníků (středisek, závodů), kdy každý zákazník disponuje danými měřidly.
O každém měřidle se potom vede záznam, jak o informacích administrativních (sériové číslo, výrobní číslo, da tum nákupu, datum kalibrace, datum další kalibrace, …), tak i o informacích technických (měřicí rozsah, dělení
stupnice, atd.). Zaznamenává se zde historie měřidla (např. nové měřidlo, kalibrace, měřidlo na opravu, příjem
z opravy, atd.), jsou zde uloženy kalibrační listy v elektronické formě. Software dokáže upozorňovat na blížící se
konec platnosti kalibrace měřidla, generuje posloupnost čísel kalibračních listů.
Celá databáze je
kvůli přehlednosti
barevně rozlišena
(zeleně - měřidla po
kalibraci, červeně
- měřidla kde
skončila platnost
kalibrace, žlutě
- měřidla v opravě,
atd.)

Software pro kontrolu a správu měřidel QMSOFT

SOFTWARE PRO KONTROLU
A SPRÁVU MĚŘIDEL QMSOFT

V případě inspekčních (výkonných) modulů, obecně vzato, je pracovní
postup takový, kdy si uživatel vybere měřidlo, které se chystá kalibrovat,
zadá do dialogového okna vstupní technické informace (identifikační číslo měřidla, jmenovitou velikost …) a nechá software vypočítat mezní hod noty měřidla dle vybrané normy. V podmínkách zkoušky si může vybrat,
zda chce také použít postup kalibrace dle normy (pokud ho norma udává)
nebo svůj vlastní postup. Následně se již metrolog dostane do fáze samotné kontroly měřidla, kdy software dle předvoleného pracovního po stupu provádí uživatele po jednotlivých fázích kalibrace daného měřidla.
Naměřené hodnoty můžete on-line posílat z délkoměru do PC, nebo je zapisovat z klávesnice do připravené
tabulky. Po dokončení kalibrace software automaticky vygeneruje kalibrační list dle vybrané předlohy.
Software je možno použít taktéž jako serverovou verzi s plovoucí licence, tím se zajistí přístup na jakémkoliv počítači
pro celou společnost.
Nově je v programu možnost aplikování elektronického podpisu, který urychlí Vaše vytváření elektronického
kalibračního listu a budete plně připraveni na Průmysl 4.0
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Komunální měřidla

KOMUNÁLNÍ MĚŘIDLA
Kalibry a měrky

KALIBRY ZÁVITOVÉ

KALIBRY HLADKÉ

metrické standardní a jemné DIN 13, trapézové
DIN 103, Whitworth standardní BSW, BS84,
Whitworth jemné BSF, Bs84, Whitworth trubkové G
DIN ISO 228, Whitworth trubkové R, americké ANSI
B1.1-1982, UN, UNC, UNF, UNEF, kuželové,
elektrozávity DIN 40400 a jiná provedení

Válcové kalibry: průměr 0,5–250 mm
provedení: ocel, tvrdokov, tvrdochrom
Dle DIN 2245, 2246, 2247, 2248, 2249
Provedení: oboustranné – do 65 mm
zvlášť dobrá a zvlášť zmetková část – nad 65 mm
Ploché kalibry: pro měření otvorů průměr 8–500 mm
Dle DIN 7162/7164
Provedení: oboustranné – do 100 mm
Zvlášť dobrá a zvlášť zmetková část – nad 100 mm
Čtyřhranné kalibry: rozměr 1–70 mm
Šestihranné kalibry: rozměr 3–80 mm
Kroužky hladké: dobré, zmetkové – průměr 1–500 mm
Nástavné kroužky: průměr 1–500 mm
DIN 2250-C
DIN 2250-B – pro pneumatická měřidla
Třmenové kalibry:
oboustranné, jednostranné 1,2–520 mm
a jiná provedení

Závitové kalibry:
mezní – průměr 1–40 mm,
dobrý, zmetkový – průměr 1–250 mm
Závitové kroužky:
dobré, zmetkové, průměr: 1–250 mm

KONCOVÉ MĚRKY
paralelní koncové měrky metrické, palcové, speciální
koncové měrky jednotlivé nebo v sadách
standardní sady 32 – 122 ks v sadě
úhlové koncové měrky: jednotlivě a v sadách
dlouhé koncové měrky od 125 mm až do 2000 mm
speciální koncové měrky pro kalibraci měřicích přístrojů
koncové měrky v přesnostech 0, 1, 2
materiálové provedení: ocel, keramika a tvrdokov
příslušenství ke koncovým měrkám
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KALIBRY NA MĚŘENÍ HLOUBKY ZÁVITŮ

Komunální měřidla

Kalibry a měrky
Závitové kalibry LEITECH jsou speciální závitové
kalibry pro měření hloubky závitu. Rozměry a přesnost závitových dobrých a zmetkových stran je
podle příslušných norem, provedení jednostranné
nebo oboustranné, materiál dobré a zmetkové
strany z tvrzené nástrojové oceli (lze dodat i s vrstvou TiAlN), volitelné provedení s odvzdušňovací
drážkou při měření v neprůchozích otvorech nebo
s drážkou pro zachycení nečistot, dodávají se i speciální provedení dosedacích ploch např. pro měření v hlubokých otvorech, zúžených otvorech
nebo na zkosených plochách. Metrické závitové
kalibry LEITECH dodáváme s jemným, standardním
nebo velkým stoupáním.
K dispozici jsou tři provedení závitových kalibrů LEITECH:
TRADITIONAL - je model kalibru bez měření délky závitu
COMBI - je model kalibru se standardním rozlišením 0.5mm
měřené délky závitu
HI-RES - je model kalibru s jemným rozlišením 0.1mm
měřené délky závitu

KONTROLNÍ TRNY
v sadách, jednotlivé
Přesnost

+/-0,0005mm

+/-0,001mm

+/-0,0015mm

+/-0,002mm

Průměr

0,1-10mm

0,1-20mm

0,1-20mm

0,1-25mm

od 0,001mm

od 0,001mm

od 0,01mm

od 0,01mm

Stoupání

Granitové příměrné desky
materiál – jemnozrnný granit
přesnost dle DIN 876
třída přesnosti: 1, 0, 00
atypické rozměry dle přání zákazníka
možnost dodání speciálního
stojanu nebo skříňky
pod příměrnou desku
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Komunální měřidla

Komunální měřidla
Helios Preisser

Hloubkoměry

Posuvná měřítka
měřicí rozsah délka čelistí

obj. číslo

cena

měřicí rozsah

základna

obj. číslo

cena

0 - 300 mm

90mm

1 331 522

462.00 EUR

0 - 200 mm

100 mm

1 364 722

406.00 EUR

0 - 500 mm

125

1 331 528

681.00 EUR

0 - 300 mm

150 mm

1 364 728

452.00 EUR

0 - 800 mm

150

1 331 532

1049.00 EUR

0 - 1000 mm

150

1 331 534

1206.00 EUR

Mikrometry

Dutinoměry

měřicí rozsah

obj. číslo

cena

měřicí rozsah

obj. číslo

cena

měřicí rozsah

obj. číslo

cena

0 - 25 mm

1 866 510

249.00 EUR

6-8 mm

1 923 510

1099.00 EUR

12.5 mm

0691741

467.00 EUR

25 - 50 mm

1 866 513

299.00 EUR

8 - 10 mm

1 923 512

1099.00 EUR

25 mm

0691743

512.00 EUR

1 866 517

389.00 EUR

až po rozsah

175 - 200 mm 1 923 542

2308.00 EUR

50 mm

0691745

1045.00 EUR

1 866 520

435.00 EUR

100 mm

0691747

1207.00 EUR

50 - 75 mm
75 - 100 mm

Výškoměry
měřicí rozsah
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Úchylkoměry

Měřicí stojany
obj. číslo

cena

měřicí rozsah

přítlak

obj. číslo

cena

0 - 300 mm

0345 722

562.00 EUR

180 mm

600N

0750101

140.00 EUR

0 - 600 mm

0345 730

702.00 EUR

180 mm

800N

0750 102

187.00 EUR

0 - 1000 mm

0345 734

973.00 EUR

www.metrologie.cz

SUBITO SU/SK/SW - přístroje pro měření vnitřních průměrů, měřicí rozsah 4,5-800mm
4,5-6
6-8
8-12
12-20
18-35

Rozsah (mm)
35-60
160-290
50-100
160-360
50-150
280-410
100-160
280-510
100-230
400-800

Komunální měřidla

Komunální měřidla Schwenk
Prodloužení
250 mm
500 mm
750 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm

SU - standardní provedení
SK - provedení s krátkým držákem úchylkoměru
SW - provedení se zalomeným držákem úchylkoměru

SUBITO Vario SV/SVS - přístroje pro měření vnitřních průměrů, měřicí rozsah 6-800mm
6-18
6-10
10-18

Rozsah (mm)
18-160
160-800
18-50
160-430
50 -160
400-800

SUBITO SS - přístroje pro měření vnitřních průměrů neprůchozích otvorů,
měřicí rozsah 20-600mm
Rozsah (mm)
20-50
110-300
20-60
110-400
50 -110
300-600
50-140

h = 1mm
OD - přístroje pro měření vnitřních průměrů, měřicí rozsah 2-200mm
Rozsah (mm)
2,0-2,5

20,1-30,0

80,1-100,0

130,1-140,0

170,1-180,0

2,6-6,0

30,1-40,0

100,1-110,0

140,1-150,0

180,1-190,0

6,1-12,0

40,1-60,0

110,1-120,0

150,1-160,0

190,1-200,0

12,1-20,0

60,1-80,0

120,1-130,0

160,1-170,0

OD - přístroje pro měření vnitřních průměrů,
křížové provedení, měřicí rozsah 130-500mm

SBO/SBU - přístroje pro měření
vnitřních a vnějších průměrů

Rozsah (mm)

www.metrologie.cz

130,1-150

300,1-350

150,1-200

350,1-400

200,1-250

400,1-450

250,1-300

450,1-500
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Komunální měřidla Tesa
Posuvné měřítko digitální

Digitální posuvné měřítko IP67

Objednací č.
00530094
00530097
00530095
00530096

Měřicí rozsah
0-150 mm
0-150 mm
0-200 mm
0-30 0mm

Hloubkoměr

Objednací č.

Měřicí rozsah

Kolečko

00530320
00530321
00530322
00530323

0-150 mm
0-150 mm
0-200 mm
0-300 mm

-

Objednací č.
00530441
00530442
00530443
00530444

Měřicí rozsah
0-200 mm
0-250 mm
0-300 mm
0-500 mm

Výstup dat

Objednací č.
06030020
06030021
06030022
06030023
06030030
06030031
06030032
06030033

Měřicí rozsah

Výstup dat

0-30 mm
25-50 mm
50-75 mm
75-100 mm
0-30 mm
25-50 mm
50-75 mm
75-100 mm

-

Měřicí rozsah

Dílčí sada
Objednací č.

Kompletní sada
Objednací č.

3,5-6,5 mm
6-12 mm
11-20 mm
20-40 mm
40-100 mm
100-200 mm

06130230
06130231
06130232
06130233
06130234
06130235

06130220
06130221
06130222
06130223
06130224
06130225

Objednací č.

Měřicí rozsah

Rozlišení

01830001
01830002

0,8 mm
0,5 mm

Digitální posuvný hloubkoměr IP67

Digitální třmenový mikrometr

Tříbodový digitální dutinoměr IMICRO v sadě

Digitální páčkový úchylkoměr

0,01/0,001mm
0,01/0,001mm
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Digitální posuvná měřítka, hloubkoměry, mikrometry a číselníkové úchylkoměry s integrovaným bezdrátovým přenosem hodnot.

Komunální měřidla

Komunální měřidla Mahr

Přenášejte naměřené hodnoty bezdrátově přímo do vašeho počítače pomocí posuvných měřítek, hloubkoměrů,
mikrometrů a úchylkoměrů různých provedení s integrovaným bezdrátovým přenosem.
Posuvné měřítko MarCal EWRi
+MarConnect i-Stick obj.č. 4102220
Objednací č. Měřicí rozsah Kolečko Hloubkoměr
0-150 mm
4103400
0-150 mm
4103401
0-150 mm
4103402
0-150 mm
4103403
0-200 mm
4103404
0-200 mm
4103405
0-300 mm
4103406
0-300 mm
4103407

Digitální mikrometr Micromar EWRi
+MarConnect i-Stick obj.č. 4102220
Objednací č.
4157100
4157101
4157102
4157103

Měřicí rozsah
0 – 25 mm
25 – 50 mm
50 – 75 mm
75 – 100 mm

Mezní chyba

2 µm
2 µm
3 µm
3 µm

Digitální úchylkoměry MarCator 1086 Ri a 1087 Ri
+MarConnect i-Stick obj.č. 4102220
Objednací č.
1086 Ri 4337142
1086 Ri 4337143
1087 Ri 4337663
1087 Ri 4337665

Měřicí rozsah
0 - 12,5 mm
0 -25 mm
0 - 12,5 mm
0 - 25 mm

Mezní chyba

2 µm
2 µm
2 µm
2 µm

Digitální posuvná měřítka pro speciální aplikace
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Komunální měřidla

Mechanické přesné indikátorové úchylkoměry

Malé mechanické
číselníkové
úchylkoměry
803 S

Rozsah měření

Dělení stupnice

Objednací č.

Millimess 1002

±25 µm

0,5 µm

4335000

Millimess 1003

±50 µm

1 µm

4334000

Millimess 1004

±0,13 mm

5 µm

4333000

Millimess 1010

±0,25 mm

0,01 mm

4332000

Millimess 1050

±1,5 mm

0,05 mm

4330000

Standardní
mechanické
číselníkové
úchylkoměry
810 S

Třmenový mikrometr 40 ER
0-25 mm, obj. č. 4157010

Digitální
číselníkové
úchylkoměry
1075 R

Třmenový mikrometr 40 EWR
0-25 mm, obj. č. 4157011

Pistolový samostředicí dutinoměr Micromar 844 A,
výměnné měřicí hlavice dle zvoleného rozsahu, možný
bezdrátový přenos naměřených hodnot v kombinaci s úchylkoměrem
s integrovaným bezdrátovým přenosem.

Samostředicí digitální dutinoměr
44 EWR jednotlivé – pro měření průměrů od 6 do 200 mm
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Digitální
číselníkové
úchylkoměry
1087 R

Třmenový mikrometr 40 EWV
0–25 mm, obj. č. 4151723

Pistolový samostředicí dutinoměr
Micromar 844 AS v sadě

44 EWR v sadě
Objednací č.

Měřicí rozsah sady

4191160

6-12 mm

4191161

12-20 mm

4191162

20-50 mm

4191163

50-100 mm
www.metrologie.cz

Digitální posuvné měřítko

Digitální posuvné měřítko IP67

Objednací č.
500-181-30
500-182-30
500-184-30
500-151-30
500-158-30
500-162-30
500-205

Měřicí rozsah
0-150 mm
0-200 mm
0-150 mm
0-150 mm
0-150 mm
0-200 mm
0-300 mm

Objednací č.

Digitální třmenový mikrometr IP 65
s výstupem dat

Třmenový mikrometr Ip65
Mikrometr se stoupáním závitu
vřetena 2 mm nabízí čtyřikrát
rychlejší posuv ve srovnání
se standardními mikrometry.

Objednací č.
571-201-30
571-202-30
571-203-20
571-204-10

0-150 mm
0-200 mm
0-150 mm
0-200 mm

Měřicí rozsah
0-150 mm
0-200 mm
0-300 mm
0-450 mm

Objednací č.
293-230-30
293-231-30
293-232-30
293-233-30

Hloubkoměr

Měřicí rozsah Výstup dat

500-706-20
500-707-20
500-716-20
500-717-20

Digitální posuvný hloubkoměr
s výstupem dat

Výstup dat
-

Komunální měřidla

Komunální
měřidla Mitutoyo

Objednací č.
571-205-10
571-206-10
571-207-10

-

Měřicí rozsah
0-600 mm
0-750 mm
0-1000 mm

Měřicí rozsah
0-25 mm
25-50 mm
50-75 mm
75-100 mm

ABSOLUTE DIGIMATIC
vysoce přesný mikrometr
s číslicovým krokem 0,1 µm
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Komunální měřidla

Komunální
měřidla Steinmeyer
Pasametry

Obj. číslo
76 3901 001 20
76 3901 002 20
76 3901 003 20
76 3901 004 20
76 3901 005 20
76 3901 006 20
76 3901 007 20
76 3901 008 20
76 3901 051 20
76 3901 052 20
76 3901 053 20
76 3901 054 20

Měřicí rozsah
0 - 25 mm
25 - 50 mm
50 - 75 mm
75 - 100 mm
100 - 125 mm
125 - 150 mm
150 - 175 mm
175 - 200 mm
0 - 25 mm
25 - 50 mm
50 - 75 mm
75 - 100 mm

Rozlišení
2 µm
2 µm
2 µm
2 µm
2 µm
2 µm
2 µm
2 µm
1 µm
1 µm
1 µm
1 µm

Obj. číslo
76 0552 051 20
76 0552 052 20
76 0552 053 20
76 0552 053 20
76 0552 071 20
76 0552 072 20
76 0552 073 20
76 0552 074 20

Měřicí rozsah
0 - 20 mm
20 - 45 mm
0 - 20 mm
20 - 45 mm
45 - 70 mm
70 - 95 mm
95 - 120 mm
120 - 145 mm

Rozlišení
2 µm
2 µm
1 µm
1 µm
2 µm
2 µm
2 µm
2 µm

Pasametry s talířkovými doteky

Digitální pasametr
Robustní digitální pasametr díky novodobému indukčnímu
měřicímu systému dosahuje vysoké přesnosti
a opakovatelnosti měření.
Obj. číslo
76 3902 001 20
76 3902 002 20
76 3902 003 20
76 3902 004 20
76 3902 005 20
76 3902 006 20
76 3902 007 20
76 3902 008 20

Měřicí rozsah
0 - 30 mm
25 - 55 mm
50 - 80 mm
75 - 105 mm
100 - 130 mm
125 - 155 mm
150 - 180 mm
175 – 205 mm

Rozlišení
1 µm
1 µm
1 µm
1 µm
1 µm
1 µm
1 µm
1 µm

Obj. číslo
76 0553 611 20
76 0553 612 20
76 0553 613 20
76 0553 614 20
76 0553 615 20

Měřicí rozsah
175 - 225 mm
225 - 275 mm
275 - 325 mm
325 - 375 mm
375 - 425 mm

Rozlišení
1 µm
1 µm
1 µm
1 µm
1 µm

Digitální přístroj pro měření vnitřního ozubení
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DWL-90 je bezdrátový měřící senzor pro měření úhlů ve dvou osách
současně. Digitální provedení nahradilo zastaralou metodu měření přes
bublinku, čtení reálného úhlu pomocí Bluetooth na jakýkoliv mobilní
telefon umožní rychlé nastavení měřeného dílce nebo sestavy. Magnetická
základna umožní upnutí zařízení na každý magnetický povrch.
Měřicí rozsah: pro jednu osu 360° (4 x 90°), pro dvě osy 0,00° ± 5,00 °
Rozlišení: 0,05° při 0°- 1°, v ostatních úhlech 0,1 °
Napájení: 3 x AAA 1,5V nebo USB
Přesnost: 0,01° (od 0° do 1°) od 1°-89° v ostatních úhlech 0,02 °
Provozní teplota: 0°C až + 50°C

2-osá digitální vodováha DIGI-PAS

DIGITÁLNÍ VODOVÁHY
DIGI-PAS

DWL-1300XY Dual Precision, 0,01° je bezdrátová přesná digitální
vodováha, navržená jak pro začátečníky, tak pro profesionály. Tato 2-osá
SMART digitální vodováha nahrazuje staromódní klasickou vodováhu.
Uživatelé ocení rychlost měření v osách X a Y, bezdrátový přenos dat pomoci
Bluetooth. Data lze snadno vyhodnocovat ve volně stažitelné aplikaci Level
Mobile App. Spolehlivost zařízení je garantována třemi akreditovanými
zkušebními orgány v USA, Japonsku a Německu a je v souladu se všemi
platnými normami.
Měřicí rozsah: 0,00° ± 5,00° v obou osách
Rozlišení: 0,01°
Napájení: 3 x AAA 1,5V nebo USB
Přesnost: 0,02° (od 0°do ± 0,5°) od 0,5° v ostatních úhlech 0,04°
Provozní teplota: -10°C až + 50°C

DWL DWL 3000 a DWL 3500
Série DWL3000 XY je dvouosá přesná digitální vodováha s vestavěným
vibrometrem, navržena pro profesionály a specialisty, dosahuje vysokého
rozlišení a přesnosti úhlových a vibračních měření a je schopna odesílat a
spravovat data v reálném čase. Primárně je navržena pro instalaci, nastavení
a údržbu CNC strojů s vysokou přesností, testování a měření zařízení.
Měřicí rozsah: pro jednu osu: 0,00°±20.000°,
pro dvě osy 0,00° ±10.000°
Rozlišení: 0.001°
Napájení: 3 x AAA 1,5V nebo USB
Přesnost: ± 0.001° (od 0° do 2°), v ostatních úhlech 0,003°
Provozní teplota: -10°C až + 50°C

PC Sync software Digi-Pas® je uživatelsky přívětivý program typu
Plug & Play, který umožňuje plně využívat dálkové bezdrátové připojení
Bluetooth nebo USB k zařízení při vyrovnávání, úhlu náklonu, zarovnání a
měření vibrací včetně funkcí pro získávání a zaznamenávání dat.
Vyrovnávací a vibrační data mohou být zaznamenána v reálném čase a
zapisovány ve formátu aplikace Excel pro další analýzu.
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Komplexní program vah KERN

KOMPLEXNÍ PROGRAM
VAH KERN
Všichni zákazníci najdou v programu KERN
adekvátní naplnění svých představ o analýze
hmotnosti za dostupnou cenu.

Přesné váhy

Analyzátor vlhkosti
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Stolní váhy s třídou krytí IP65-68

Analytické váhy

Přesné váhy

Kapesní váhy

Průmyslové váhy

Analyzátor vlhkosti

Lékařské váhy
www.metrologie.cz

Série průmyslových vah KERN obsahuje široké spektrum stolních vah, počítacích vah, plošinových vah, vah
z ušlechtilé oceli, podlahových a paletových vah, stejně tak jako váhy jeřábové pro průmyslové využití.

Stolní váhy

Mobilní váhy

Plošinové váhy

Podlahové váhy

Komplexní program vah KERN

Průmyslové váhy

Počítací váhy

Závěsné váhy, jeřábové váhy

Závaží
Zkušební závaží všech tříd podle OIML přesností (E1 – M3).
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Datalogery COMET SYSTEM

DATALOGGERY
COMET SYSTEM

Prémiové datalogery
velmi přesné měření
teplotní/vhkostní sondy
s délkou kabelu až 15 m
paměť pro 500 000 hodnot
USB-C konektivita
akustický a LED alarm
nastavitelné měření a záznam od 1 sekundy
KALIBRAČNÍ LIST
ZÁRUČNÍ LHŮTA 3 ROKY
VOLNĚ STAŽITELNÝ ANALYTICKÝ SOFTWARE

Přenosný bateriový přístroj
pro měření a záznam
měření a záznam
- teploty (sondy Pt1000, Ni1000)
- vlhkosti
- teploty rosného bodu
- atmosférického tlaku
přesné měření až ze dvou sond
verze přístroje s pamětí i bez paměti
akustická i vizuální indikace alarmových stavů
zpracování dat v konfiguračním
a analytickém softwaru Comet Vision 2.0
možnost nastavení přístroje pomocí klávesnice
USB komunikační rozhraní
podsvícený displej
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PosiTector univerzální přístroj pro kontrolu
povrchových úprav DEFELSKO
6000 - měření povlaků na všech kovech
200 - měření povlaků na nekovových materiálech
UTG - měření tloušťky materiálu
DPM - měření klimatických podmínek
SPG RTR - měření profilu povrchu
SST - měření čistoty povrchu
SHD - měření tvrdosti Shore

Měřicí přístroje DEFELSKO a V&A

Přístroje pro měření tloušťky
povlaků Defelsko

Barevný displej, paměť pro 100 000 měření, systémový konektor
pro všechny sondy, USB, Bluetooth, WiFi, účet na PosiSoft.net,
aplikace PosiSoft Mobile pro mobilní zařízení.

Měřicí přístroje
elektrických veličin
Na český trh přicházejí přístroje pro měření elektrických veličin V&A.
Za příznivou cenu nabízejí překvapivou kvalitu a vysokou přesnost.
Společnost YIHUA V&A INSTRUMENT je světovým lídrem v oblasti výroby,
distribuce a servisu přístrojů na měření elektrických veličin (multimetry,
kalibrátory, měřidla pro IT technologie, měřidla délky, zdroje, atd.).
Má vlastní vývoj a své výrobky dodává do více než 100 zemí.
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Měřicí přístroje elektrických veličin SIGLENT

MĚŘICÍ PŘÍSTROJE
ELEKTRICKÝCH VELIČIN
SIGLENT
Měřicí přístroje firmy SIGLENT TECHNOLOGIES CO.LTD. spojují špičkovou technologii s vysokou kvalitou a jsou
určené pro vývoj, výzkum a servis v elektronice.

Nová řada osciloskopů SDS 5000
je vybavena velkým 10,1 ”dotykovým displejem a s šířkou pásma až do 1 GHz. Podporuje také komfortnější ovládání
pomocí myši a externí klávesnice. Dále jsou osciloskopy Siglent dodávány v řadách SDS1000X, SDS1000X-E,
SDS2000X, SDS2000 X-E, SDS2000 X Plus ve dvou nebo čtyřkanálové verzi.

Ruční osciloskopy série
SHS800, SHS1000
Přístroje 2 v 1 nazýváme také scopemetry
- bateriové digitální osciloskop
s m u l t im e t r e m a z á z n a m n í k e m .
Přístroje mají dva vstupní kanály
5,7“ TFT displeje s vysokým rozlišením,
které zajišťují dobrou čitelnost.

Elektronické programovatelná stejnosměrné zátěže řady SDL 1000X
Elektronické zátěže řady SDL 1000X jsou určeny k testování zátěží v rozsahu 150 V / 30 A. Ovládání pomocí LAN, USB
umožňují použití v automatizovaném režimu měření.

Ditální stolní multimetry řady SDM3000
se vyznačují vysokou přesností, širokým kmitočtovým
pásmem pro měření střídavých veličin. Multimetr je vybaven
4,3“ barevným TFT displejem s vysokým rozlišením. Může
zobrazit nejen číselné hodnoty, ale také podporuje
histogramy, trendové grafy a statistiky i aritmetické funkce.
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Spektrální a vektorový analyzátor Siglent řady SVA 1000X
Přenosný digitální spektrální a vektorový analyzátor řady SVA 1000X měří v kmitočtovém pásmu 9 kHz až 3,2 GHz.
Standardně je distribuován s předzesilovačem, multidotykovým LCD displejem 10,1" (podpora myši a klávesnice)
tracking generátorem, rozhraní LAN, USB Host, USB Device a USB-GPIB.

Měřicí přístroje elektrických veličin SIGLENT

Nové spektrální analyzátory řady SSA3000X PLUS
Přenosné digitální spektrální analyzátory řady SSA 3000X
PLUS mají šířku pásma 9 kHz až 3,2 GHz, jsou určeny k
laboratorním a průmyslovým měřením. Standardně jsou
distribuovány s tracking generátorem, dotykovým displejem.
Podporuje také komfortnější ovládání pomoci myši a externí
klávesnice.

Generátory Siglent SDG6000X, SDG5000, SDX2000X, SDG1000X, SDG800
Nejvyšší řada generátorů Siglent SDG6000 generuje signál v kmitočtovém pásmu do 500 MHz. Přístroje mají
matematické funkce a generují bílý šum. Průběhy mohou být modulovány AM, FM, PM, ASK, FSK, PWM v širokém
kmitočtovém spektru.

Stolní laboratorní zdroje jsou
dodávány v řadě SPD 3000 a
SPD 1000X
Síťový programovatelný lineární
napájecí zdroj řady SPD3000X má 4,3“
TFT displej, podporuje dálkové ovládání
pomocí USB rozhraní. Nastavení
výstupních parametrů je prováděno
manuálně nebo dálkově z počítače.
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Momentové nářadí STAHLWILLE

MOMENTOVÉ
NÁŘADÍ STAHLWILLE
1 SENSOTORK® 701

2 MANOSKOP® 714

Elektronický momentový klíč s pevně
zabudovanou ráčnou s jemným ozubením.
Ideální použítí pro malé utahovací momenty
v rozsahu 1- 20 N.m. Vyhodnocení utahovacího
procesu pomocí barevných LED, bzučáku a vibrací.

Momentový klíč Manoskop 714 je vysoce kvalitní
elektromechanický momentový klíč určený
pro kontrolované utahování i s kontrolou úhlu
pootočení. Manoskop 714 nabízí 3 funkční režimy limitní, peak , Track. Momentový klíč Manoskop 714
nabízí 4 měřicí režimy (Kroutící moment, úhel
pootočení, kroutící moment s ovládáním velikosti
úhlu pootočení, úhel pootočení s ovládáním
velikosti moment).

3 SENSOTORK® 713R
Elektronický momentový klíč Sensortork 713R®
s přepínací ráčnou pro nástrčné nástroje je špičkový
klíč vhodný pro měření momentu i úhlu pootočení.
Elektronický momentový klíč je pro své funkce vhodný
pro řízení jakosti, výzkum a zpětnou kontrolu utažených
šroubů a dále nabízí možnost předefinování šroubového
případu (moment, úhel, tolerance, jednotky, signalizace).

5 MANOSKOP® 730N
Univerzální mechanický momentový klíč Manoskop 730N
může být dodán se vstupem pro nástrčné nádstavce nebo
s pevně zabudovanou ráčnou s jemným ozubením.
Díky patentovanému mechanismu není potřeba žádné
nulování na minimální hodnotu, protože mechanismus
je zatěžován pouze při utahování, poté dojde
k automatickému uvolnění.

4 MANOSKOP® 730QUICK
Momentový klíč Manoskop 730Quick nabízí rychlé
nastavení kroutícího momentu pomocí posuvného
tlačítka. Nastavená hodnota se zafixuje proti
neumyslné změně momentu. Užitečný tam, kde
je nutné opakovaně přenastavovat momenty,
vše je rychlé a snadné.

2
3
1
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Momentové nářadí STAHLWILLE

Zkoušečka krouticího momentu SmartCheck
Zkoušečka utahovacího momentu SmartCheck nebo také seřizovač
momentových šroubováků a momentových klíčů je variabilní
a flexibilní přístroj vhodný do každé dílny. Má horizontální i vertikální
způsob montáže. Displej i klávesnice jsou voděodolné, přístroj je
nárazuvzdorný. Provoz přes síťový adaptér nebo baterii. Údaje v N.m,
přepínatelné na ft.lb a in.lb.
3 režimy použití:
průběžná hodnota (Track)
rozpoznání bodu vzpěru (First-Peak)
zobrazení vrcholové hodnoty (Peak-Hold)

7 MANOSKOP® 730D
6 MANOSKOP® 730FIX
Momentový klíč MANOSKOP 730 FIX
se používá pro rychlé nastavení
požadovaného momentu a díky
odnímatelnému aretačnímu šroubu je
momentový klíč zajištěný proti dalšímu
nastavování. Volitelně lze klíč proti
manipulaci zajistit dodaným pojistným
šroubem a nálepkou.

Elektromechanický momentový klíč Manoskop 730D nabízí funkce
digitálního momentového klíče. Při dosažení kroutícího při dosažení
kroutícího momentu se klíč chová jako klasický překlápěcí
mechanický klíč.
Nabízí však funkce digitálního momentového klíče jako je možnost
sledování momentu v čase (režim „track“), paměť až pro 7500 utažení,
možnost nastavení tolerance, optické vyhodnocení atd. Ergonomická
rukojeť odolná proti mastnotám zaručuje pohodlnou práci.
Momentový klíč Manoskop 730D může být dodán se vstupem
pro nástrčné nádstavce nebo s pevně zabudovanou ráčnou .

4
5
7

6
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Přenosné tvrdoměry INNOVATEST a PROCEQ

PŘENOSNÉ
TVRDOMĚRY
V kategorii přenosných tvrdoměrů s konstrukčním principem dynamické metody najdete přístroje s vesta
věnou úderovou sondou, nebo s externí úderovou sondou, namátkou Vám představíme tyto přístroje
ze široké nabídky tohoto oboru:
TH 170 – přenosný tvrdoměr s vestavěnou hlavicí
(opčně různých variant a aplikací) a USB komunikací
se softwarem DATAVIEW.
Odpovídá DIN 50156 a ASTM A 956.

TH -1100
IMPACT TH-1100 je malý integrovaný digitální tester tvrdosti, který pracuje podle metody dynamického odrazu
(standardizované podle ASTM A956).
Funkce:
Leebův princip, přenosný tester tvrdosti na základě odrazu
Hodnoty tvrdosti v Rockwell HRB, HRC, HRA, Vickers HV,
Brinell HB, Shore HS, Leeb HLD
Výsledky testu se zobrazí přímo na displeji
Integrované rázové zařízení D: žádné kabely
Testy v jakémkoli úhlu, dokonce i vzhůru nohama
Jasný LCD displej
Kapacita baterie na displeji
Dobíjecí Li-on baterie
Jednoduchá manipulace a nízké náklady na zkoušky

Přenosný univerzální tvrdoměr Equotip
Prověřený přístroj Equotip 550 kombinuje 30 let zkušeností v oblasti
přenosných tvrdoměrů, které nabízejí rozšíření možnosti a nesrovnatelnou
jednoduchost v ovládání. Equotip 550 pracuje pod Windows CE softwarem,
včetně automatické korekce úderového směru a konverze do všech stupnic
tvrdosti. K přístroji můžeme nabídnout Equolink 3 analyzační
softwary a 7 různých úderových těles zprostředkujících řešení pro velkou šíři
aplikací, prováděných dle ASTM A956 a ISO-DIN 50156.
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Měření dílů a 3D skenování
Akreditovaná zkušební laboratoř
PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. (AZL č.1731)
dle normy ČSN EN ISO/IEC
17025:2018 se specializuje na
měření rozměrů, délky, tvaru,
struktury a drsnosti povrchů
průmyslových vzorků. Nabízí
profesionální služby za využití
profesionálních měřicích zařízení od
3D multisenzorových CMM,
počítačové tomografie (CT), měření
kontury a kruhovitosti, 3D
skenování až po digitalizaci objektů
/ výrobních hal.

Akreditovaná zkušební laboratoř č.1731

AKREDITOVÁ ZKUŠEBNÍ
LABORATOŘ č. 1731 (AZL)
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3D skenování a NDT
CT (Computed Tomography) - 3D RTG
Werth TomoScope® Hv500
Počítačová (výpočetní) tomografie přináší nové
možnosti kontroly kvality. Využijte komplexní pohled
do měřeného dílu ze světa rozměrového
vyhodnocení, inspekce a analýzy struktury. Podívejte
se na každý detail. Hlavní doménou je efektivní
kontrola dílů s nižší hustotou (plast, guma, hliník,
sklo, titan...) s velikostí do cca 500 mm.
Využití přístroje pro zakázková měření
NDT: analýza pórovitosti, detekce trhlin, funkční
analýzy, kontrola těsnění, tloušťka stěny
Precizní zachycení geometrie - polygonální síť .STL
3D porovnání skenu a CAD modelu pomocí barevné
mapy odchylek CAD-modelu
Kompletní rozměrová kontrola veškerých
geometrií dle norem ISO 1101 nebo ASME 14.5
Technické specifikace přístroje
Max. urychlovací napětí zářiče: 300 kV
Rozlišení detektoru: 2048 x 2048 pix.
Plocha detektoru: 400 x 400 mm
Přesnost [MPE]: až 4,5 + L/75 μm
Datový výstup
2D rentgenové snímky (pixely - .bmp, .png, .tif)
3D objemová grafika (voxely - .rek)
3D skeny (trojúhelníkové sítě - .stl)
2D, 3D výstupy, animace z vizualizačního
software pro NDT analýzu (.png, .mpg, .pdf)
Protokol o měření (.pdf)
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Werth VideoCheck® HA
Werth FlatScope®
Nejpřesnější laboratorní měření pomocí optiky
a dalších senzorů.
Technické specifikace přístroje
Max. měřicí rozsah: 1250 x 650 x 400 mm
Přesnost [MPE]: až 1,5 + L/250 μm
Senzorové vybavení
IP Kamera se zoomovací optikou
IP Kamera fixní 10x
Skenovací doteková sonda Sp600 +
indexovatelná hlava PH10M
Skenovací bodový a liniový laser
3D mikrosonda
Rotační osa

Akreditovaná zkušební laboratoř č.1731

Souřadnicové měření multisenzor Werth
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Souřadnicové měření - Coord3
Coord3 Universal
Kontaktní měření i rozměrově větších
součástí včetně přípravků.
Technické specifikace přístroje
Max. měřicí rozsah: 1200 x 900 x 800 mm
Přesnost [MPE]: až 2,5 + L/333 μm
Senzorové vybavení
skenovací doteková sonda Sp25
+ indexovatelná hlava Ph10
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FARO ScanArm
Rychlá kontrola dílů v laboratoři i u zákazníka.
Technické specifikace přístroje
Max. měřicí rozsah: 4m
Možný přesun zařízení a měření větších dílů
Přesnost [MPE] dotek: až 20 μm
Přesnost [MPE] scan: až 20 μm

Akreditovaná zkušební laboratoř č.1731

Mobilní dotykové měření
a 3D skenování - FARO

FARO Laser Tracker
Laserový dotekový systém pro inspekci
rozměrově velkých součástí u zákazníka.
Technické specifikace přístroje
Max. měřicí rozsah: až 160 m
Přesnost [MPE]: až 16 + L/1200 μm
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Měření drsnosti,
kontury a kruhovitosti
Kruhoměr Rondcom NEX 300 DX-12
Technické specifikace přístroje
Max. měřicí rozsah: D = 360 mm, H = 300 mm
Přesnost [MPE]: až 0,02 + 3,2H/10000 μm

Konturograf Surfcom NEX 030 DX-13
Technické specifikace přístroje
Rozsah měření osy Z = 60 mm
Pojezdová jednotka X = 100mm
Měřicí rozlišení v celém rozsahu: 0,04 µm
Přesnost snímání: ±(1,5 +׀2H/100) µm
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Pokrytí skenování a měření téměř jakýchkoliv
rozměrů. Jednoduché rychlé měření přímo u
zákazníka.

PreciScan – laserový ruční skener
Přesné skenování malých i velkých dílů
Objemová přesnost až 0,01mm +0,06mm/m

Mantis vision – optický ruční skener
Snímání větších objektů, digitalizace objektů
Bodová přesnost až 0,1mm + 0,5mm/m

Rameno FARO DesignArm

Akreditovaná zkušební laboratoř č.1731

Měření a 3D skenování
mobilními skenery

Skenování pro modelování (CAD) a digitalizace dílů
Snímá barvu i texturu

FARO Focus
Skenování prostor, budov a velkých objektů
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3D digitalizace
S ohledem na široký záběr naší laboratoře poskytujeme nejen služby v oblasti průmyslu a metrologie, ale také
provádíme služby v oblasti 3D digitalizace, například v těchto oborech:
ARCHEOLOGIE
ARCHITEKTURA
ZÁCHRANA KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
RESTAURÁTORSKÁ ČINNOST
STAVEBNICTVÍ
TĚŽBA (POVRCHOVÉ DOLY, KAMENOLOMY)
FACILITY MANAGEMENT
KRIMINALISTIKA A FORENZNÍ VĚDY
REKLAMA
MODELÁŘSTVÍ
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Naše laboratoř je vybavena 3D skenery LEICA, FARO, PRECISCAN, MANTIS VISION a dalším technickým
vybavením. Tímto arzenálem jsme schopni poskytovat nadstandardní a bezkonkurenční služby a skenovat velké
prostory a objekty od 5 mm přes komplexní skeny celých výrobních hal a technologií až po skeny fasád a exteriérů
celých budov, a to vše v přesnosti od 0,02 až 1 mm.
Provádíme nejenom služby související se sběrem dat u zákazníka,
ale také úplné zpracování těchto dat do finálních CAD či BIM modelů.
Pro tyto služby využíváme celou řadu specializovaných softwarů,
které také školíme a prodáváme.
Technické specifikace najdete individuálně v tomto katalogu
u výše zmíněných značek 3D měřidel.

Akreditovaná zkušební laboratoř č.1731

3D digitalizace,
digitální továrna
a průmysl 4.0
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Měřicí protokoly
Ukázka měřicích protokolů ze softwaru WinWerth pro díly měřené na multisenzorovém souřadnicovém
měřicím přístroji Werth: Automatický výstup číselných hodnot do kancelářského balíku Office, statistické
protokoly, 2D grafický protokol, 2D BestFit - porovnání s nominálními daty, 3D porovnání s nominálními
CAD daty.

114
2
www.metrologie.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č.1731

Ukázka měřicího protokolu dílu nasnímaného 3D skenerem Breuckmann. Nasnímaný tvar je srovnán s nominálním
CAD modelem a pomocí barevné škály jsou zobrazeny 3D odchylky. Samozřejmostí jsou i pohledy s kótami
a vyhodnocení v řezech jak je díl zakótován na zákaznickém výkresu. Výsledky jsou zobrazeny jak formou
barevných obrázků, tak textově formou tabulek. Výhodou vyhodnocení 3D skenerem je obrovské množství
nasnímaných bodů v celých plochách oproti kontaktnímu měření, kde jsou sejmuty jen body kde se dotkla
sonda. Ideální použití je hlavně tam, kde jsou tvary dílců složeny z obecných ploch a kontaktní metodou je
nemožné je kvalitně nasnímat. Takto nasnímaný tvar je i nejlepším podkladem pro kvalitní reverzní inženýrství.

115
3
www.metrologie.cz

Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2318

AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ
LABORATOŘ č. 2318
Kalibrační laboratoř PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. je akreditovaná ČIA, o.p.s. dle mezinárodně uznávané normy
ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 pro obory měření délka, úhel, tlak, teplota, vlhkost, hmotnost, moment síly
(i s úhlem natočení momentového nářadí), elektrické veličiny, frekvence a čas.
S uvedeným širokým rozsahem oborů měření patří laboratoř ve Střední Evropě k těm největším. Pro provádění
kalibrací je laboratoř vybavena nejmodernějšími kalibračními přístroji a spolu s dostatečně vyškoleným a zkušeným
personálem dává záruku provádění kalibračních služeb v té nejvyšší kvalitě.
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Kalibrace prováděné ve stálé laboratoři
provádíme na nejpřesnějších měřicích zařízeních
a pomocí etalonů s minimální nejistotou měření.

Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2318

Kalibrační laboratoř v naší firmě vznikla v devadesátých letech minulého stolení dle mezinárodně
uznávané normy ČSN EN ISO/IEC 17025. Každý rok
tak Kalibrační laboratoř č. 2318 akreditovaná ČIA
rozšiřuje na základě požadavků zákazníků svůj
rozsah akreditace. V současné době patří mezi
největší kalibrační laboratoře v České republice
a na Slovensku jak co do rozsahu, tak i objemu
provedených kalibrací.

Kalibrace prováděné v prostorách zákazníka na nepřenositelných měřidlech pomocí etalonů,
které jsou navázány na nejlepší laboratoře v daném
oboru měření (i v zahraničí).

Kalibrace prováděné v mobilní laboratoři kalibrace prováděné v prostorách zákazníka
s minimalizací času vyjmutí měřidla z výrobního procesu při zachování laboratorních
podmínek při kalibracích. Využijte služeb nové
moderní kalibrační ambulance.
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Kalibrace v oboru elektrických
veličin, frekvence a času
Měřené veličiny
Napětí
Proud

Rozsah

DC

(0 ÷ 1050) V

AC

(0 ÷ 1000) V

DC

(0 ÷ 30) A

AC

(0 ÷ 30) A

Odpor

(0 ÷ 100) GOhm

Frekvence

10 Hz ÷ 10 GHz

Čas
DC

(10 až 2 ·10 5) s
30 kW

AC

30 kW

Výkon

PROVÁDÍME KALIBRACE PŘENOSNÝCH
I LABORATORNÍCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ :
Analogové multimetry
Digitální multimetry do 7,5 digitu
Osciloskopy
Kalibrátory, generátory a zdroje el. veličin
Měřidla RLC
Klešťové přístroje
Odporové dekády
Revizní přístroje
Mechanické a digitální stopky
Wattmetry
Teplotní kalibrátory
Kalibraci měřidel provádíme v prostorách
naší stálé laboratoře i v prostorách zákazníka.
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Provádíme kalibrace téměř všech druhů komunálních měřidel (posuvná měřidla, mikrometrická
měřidla, dutinoměry, pasametry, mikropasametry, čárková měřítka, úhloměry) pomocí etalonů
a měřicích zařízeních, které jsou prověřeny dlouholetou praxí a lze tedy dosahovat vysoké přesnosti měření.
Kalibraci číselníkových úchylkoměrů, páčko vých úchylkoměrů, digitálních úchylkoměrů,
inkrementálních a induktivních snímačů provádíme i na plně automatickém zkušebním stroji
od firmy STEINMEYER. Tento přístroj umožňuje
kontrolu v libovolných měřicích bodech a tato kontrola splňuje požadavky všech známých norem. V rozsahu 100 mm, a při rozlišení 0,01 μm je chyba přístroje ( 0,08 μm + 1 *10 -6 *L) μm.

Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2318

Kalibrace měřidel v oboru
měření délka a úhel

Kalibrace pevných kalibrů vnitřních
i vnějších hladkých i závitov ých
provádíme na nejpřesnějších univerzálních
délkoměrech, u kterých dosahujeme měřicí
schopnosti kalibrace až 0,15 µm.
Kalibraci etalonů drsnosti provádíme
pomocí laboratorního přístroje, jehož software
vyhodnocuje parametry jako R-profil, P-profil
a W-profil dle aktuálně platných norem
ISO / JIS, normy MOTIF (ISO 12085), normy
ISO-5436. Tento software obsahuje filtr
profilu dle DIN EN ISO 11562, zvláštní filtr
dle DIN EN ISO 13565-1, zvláštní filtr K1.
Pro kalibraci drsnoměrů je laboratoř vybavena třemi skleněnými geometrickými etalony drsnosti
a etalonem vrypu.
Kalibraci jedno až tříosých měřicích strojů a měření rovinnosti příměrných desek a přímosti příměrných pravítek provádíme pomocí laserinterferometru XL 80 od f. Renishaw s přesností až 0,01 µm. Prostorovou kalibraci souřadnicových měřicích strojů a obráběcích strojů pomocí přístroje LaserTRACER od firmy ETALON
s prostorovou přesností 0,2 µm + 0,3 µm/m.
Kalibrace jedno až tříosých měřicích zařízení dotekových, optických, skenovacích a multisenzorových
provádíme pomocí precizních etalonů, jako jsou
kontrolní měřítka do 750 mm, koncové měrky do
1000 mm, kalibrační tyče s koulemi až do 1500 mm,
stupňové měrky do délky 1020 mm, multisenzorové koule, etalon pro nastavení telecentrického
osvitu a jiné.
Při kalibracích jsou ovlivňující veličiny snímány
kontinuálně.
Kalibrace úhelníků, kalibrů, tvarových šablon a tvarových měřidel provádíme pomocí souřadnicových
strojů Werth a FARO.
www.metrologie.cz
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Kalibrace měřidel
teploty, tlaku a vlhkosti
Teplota
(-100 ÷ 1600) °C

Velmi nízký tlak
(0,01 ÷ 2000) Pa

Tlak
(- 0,1 ÷ 100) MPa

Vlhkost
(5 ÷ 98) % r. v.

U nás v laboratoři, nebo přímo ve Vaší firmě bez nutnosti delší odstávky zařízení, nebo také za plného
provozu provádíme kalibraci teploty, ale také tlaku, velmi nízkého tlaku a vlhkosti. V oblasti kalibrace
teploty, tlaku, vlhkosti máme víc jak desetileté zkušenosti s praxí jak u Vás u zákazníka, tak i ve stálých
prostorách našich laboratoří.
KALIBRACE PROVÁDÍME VE VŠECH ODVĚTVÍCH PRŮMYSLU:
Automobilový
Plastikářský
Gumárenský
Potravinářský
Farmaceutický
Vodárenský
Stavebnictví
Strojírenství
Atd…
ROZSAH KALIBRACE TEPLOTY A MĚŘIDEL TEPLOTY (-100 ÷ 1600)°C
S ROZLIŠENÍM 0,0001°C A S PŘESNOSTÍ AŽ 0,003°C
Provádíme kalibrace:
digitální a analogové teploměry různých typů a provedení
bezkontaktní teploměry, pyrometry, infrateploměry
snímače teploty všech druhů i atypické čidla
termoelektrické články, odporové teploměry
regulátory, pece, komory, sterilizátory, lázně
záznamníky teploty, dataloggery, převodníky teploty proudové i napěťové
kalibrace měřicích řetězců teploty na technologických zařízeních, linkách, vstřikovacích lisech,
vytlačovacích strojích…
homogenitu teplotního pole daného zařízení až v šestnácti bodech

ROZSAH KALIBRACE VLHKOSTI A MĚŘIDEL VLHKOSTI (5 ÷ 98) % R.V.
S ROZLIŠENÍM 0,1 % R.V. A PŘESNOSTÍ 1,8 %
Provádíme kalibrace v laboratoři
i externě u zákazníka:
snímače a měřidla vlhkosti
vlasové vlhkoměry, psychrometry
vlhkostní a klimatické komory
měření vlhkosti v prostoru
záznamníky vlhkosti, atd
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ROZSAH KALIBRACE TLAKU A MĚŘIDEL TLAKU
MĚŘICÍ ROZSAH OD –0,1 MPa DO 100 MPa S PŘESNOSTÍ 0,01% Z MĚŘENÉHO ROZSAHU
Přetlak, podtlak, absolutní tlak, diferenční tlak, kombinované měřidla
Všechny mezinárodně uznávané jednotky tlaku
(bar, mbar, hPa, psi, inHg, cmHg, mmHg, MPa, kPa, Pa, mH20, cmH20, mmH20, inH20, kg/cm2)
Provádíme kalibrace:
deformační tlakoměry všech druhů a provedení
manovakuometry
číslicové tlakoměry s digitální i analogovou indikací
snímače a převodníky tlaku:
s proudovým výstupem (4 ÷ 20 mA, …)
s napěťovým výstupem (1, 2, 5, 10V, …)
s výstupem v digitálním formátu (RS232,…)
měřicí řetězce tlaku (snímač-vedení-zobrazovací jednotka)
provádíme justování a opravy měřidel tlaku dle možnosti

Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2318

Kalibrace měřidel
teploty, tlaku a vlhkosti

MĚŘICÍ ROZSAH OD 0,01 Pa DO 2 kPa S PŘESNOSTÍ OD 0,1 % Z MĚŘENÉ HODNOTY ±1 DIGIT.
Provádíme kalibrace:
snímače rozdílu tlaků i mezi jednotlivými prostory
snímače rychlosti proudění plynů
objemové průtokoměry
a jiné...

Kalibrujeme přístroje a měřidla použité v systémech automatizace budov, kontrola stavu přetlaku či podtlaku mezi jednotlivými prostory a místnostmi, dále tlakovou ztrátu
za vzduchovými filtry, rozdíl tlaků mezi sáním a výtlakem ventilátoru, na výměnících vzduchotechnických jednotek apod.

VEŠKERÉ NÁMI POUŽÍVANÉ MODERNÍ PŘÍSTROJE JSOU NAVÁZÁNY NA NÁRODNÍ ETALONY
Poskytujeme také poradenství v oblasti měření teplot, tlaků a vlhkosti s možností nákupu měřidel přímo u nás dle Vaší specifikace požadavku na měřidlo.
Vynasnažíme se Vám vyjít co nejvíce vstříc co do technických tak i časových požadavků s minimální časovou prodlevou odstávky procesu či výroby.
KALIBRACE PROVÁDÍME NEJENOM U NÁS V LABORATOŘI, ALE TAKÉ U VÁS U ZÁKAZNÍKA
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Kalibrace hmotnosti
a momentového nářadí
KALIBRACE HMOTNOSTI
KALIBRACE VAH
Kalibrace vah provádíme v rozsahu od 1 mg do 1000 kg
s velkou přesností. Jedná se o zjištění odchylek vážení
daných vah. Váhy laboratorní, analytické, lékařské, stolní váhy, podlahové, počítací, mobilní, váhy závěsné, napříč všemi odvětvími průmyslu.

KALIBRACE ZÁVAŽÍ
Provádíme kalibraci závaží od 1 mg do 20 kg, (F1, F2,
M1, M2, M3). Ke kontrole nebo interní kalibraci ve firmě
byste měli vždy používat závaží, na která se můžete
spolehnout a kterým můžete věřit. Pouze kalibrovaná
závaží Vám zaručují přesnou hodnotu hmotnosti. Kalibrace závaží znamená stanovení jejich přesné hmotnosti
porovnáním mezi referenčním a měřeným závažím.

KALIBRACE MOMENTOVÉHO NÁŘADÍ
Využijte služeb naší akreditované kalibrační laboratoře v oblasti kalibrace momentového nářadí, jako jsou např.
momentové klíče, momentové šroubováky a indikační přístroje v rozsahu od 0,2 N·m do 1000 N·m podle platných
norem s měřicí schopností kalibrace až 0,4 % z měřené hodnoty. Při kalibracích máme možnost použít až šesti
přesných momentových snímačů. Provádíme kalibraci úhlu natočení momentového nářadí s měřící schopností
kalibrace 0,32° podle normy VDI 2648 jako jediní v České republice. Úhel natočení momentových klíčů jsme
schopni měřit v rozsahu od 0° do 270°.
Pro měření a archivaci naměřených dat
používáme originální měřící program,
který umožňuje vyhodnocovat všechny
požadované parametry. Všechna měření
jsou prováděna minimálně v souladu
všech platných norem a v případě
požadavků lze provést měření momentu
nebo úhlu natočení v libovolném místě
stupnice, počet opakování měření z důvodu automatizace kontrolního přístroje
lze zvolit i výrazně vyšší.
Kalibrace momentového nářadí provádíme ve stálé laboratoři, v mobilní
laboratoři i v prostorách zákazníka.
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Servisní pracovníci naší firmy provádí
servis většiny renomovaných výrobců
momentového nářadí (i s justáží) nebo
jsme schopni zajistit opravu přímo u
výrobců.
www.metrologie.cz

Délkoměr TRIMOS SA
Naše firma zakoupila nejpřesnější délkoměr
TRIMOS LABCONCEPT NANO. Jedná se o zcela unikátní plně automatický přístroj s chybou měření až (0,07+L/2000) µm. Přístroj
vznikl ve švýcarské firmě TRIMOS SA, která
má více jak 40 let zkušeností s výrobou
délkoměrů a tím je zaručena nejvyšší kvalita
měření. Při výrobě byla použita absolutní
švýcarská preciznost a nejvyšší standard
kvality.
Po h o n t o h o t o d é l k o m ě r u j e p l n ě
automatický v osách měření XYZ. Tím je
zaručená nejvyšší přesnost měření, jelikož
odpadá lidská chyba a přístroj je tedy plně
připraven na průmyslovou revoluci 4.0.
A to není vše, na tento délkoměr se
můžete těšit nejen na pobočce v Uherském
Brodě, ale také v Mladé Boleslavi.

Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2318

Kalibrace a měření na délkoměru Trimos

Akreditované kalibrace sít
Naše společnost a Výzkumný ústavu stavebních hmot, a.s. Brno (VUSTAH a.s.) uzavřely smlouvu o spolupráci v procesu kalibrace a opravy sít. Touto dohodou bylo stanoveno výhradní středisko pro akreditovanou kalibraci sít,
firma PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. a výhradním střediskem oprav je VUSTAH a.s.
Touto nabídkou kalibrací sít, které provádíme na velmi přesných multisenzorových měřicích strojích WERTH, se naše
firma řadí mezi nejlepší poskytovatele kalibrací sít v ČR a okolních státech. Naše firma má zkušenosti s kalibracemi
více jak 20 let.
Kalibrace se týká sít s kovovou tkaninou, síta z děrovaného plechu, ale i jiná síta dle Vašeho požadavku.
Součástí kalibrace je i bezplatné čistění sít v moderní
ultrazvukové pračce, která zlepšuje celkový proces
prováděné kalibrace. Případnou opravu Vám automaticky
zajistíme přímo u VÚSTAH a.s. Brno, jenž je jediným
střediskem tohoto druhu v ČR.

Rozšíření kalibrace momentu síly
V letošním roce jsme rozšířili portfolio našich snímačů momentu síly
o snímače na kalibraci elektronických momentových
utahovaček. Rozsah měření je (0,2-400) N.m. Jelikož je zařízení plně
mobilní, můžeme kalibraci provádět jak v prostorách naší
laboratoře, tak přímo u zákazníka.
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Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2318

Kalibrace počítačových tomografů
V loňském roce jsme rozšířili rozsah akreditace na kalibrace měřicích průmyslových tomografů.

Kalibrační laboratoře po ČR a SR
Pracoviště č. 1
Uherský Brod:
délka, rovinný úhel, tlak, teplota, vlhkost,
hmotnost, moment síly i s úhlem natočení,
elektrické veličiny, frekvence a čas

Pracoviště č. 2
Atómové elektrárně Mochovce:
délka, rovinný úhel, tlak, moment síly,
elektrické veličiny, frekvence a čas

Pracoviště č. 3, Mladá Boleslav
- délka (komunální měřidla do 1000 mm,
kalibry vnější a vnitřní hladké a závitové,
úchylkoměry číselníkové i digitální)
- úhel (úhloměry)
- moment síly s úhlem natočení
momentového nářadí
(ruční momentové nářadí)

Pracoviště č. 4, Ústí nad Orlicí
- délka (komunální měřidla do 1000 mm,
kalibry vnější a vnitřní hladké a závitové,
úchylkoměry číselníkové i digitální)
- úhel (úhloměry)
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Letos jsme se rozšířili o
Metrologické Středisko
(AMS) se značkou K150
pro ověřování měřidel
krevního tlaku autorizované Úřadem pro
technickou normalizaci,
metrologii a státní
zkušebnictví podle § 13
odst. 1 písm. c) a § 16 zákona
č. 505/1990 Sb.
Jedná se o měřidla:
mechanické tonometry,
elektronické tonometry
a tlakové holtery.
V roce 2019 se AMS chystá
dále rozšířit o ověřování
lékařských teploměrů.

Autorizované metrologické středisko K 150

AUTORIZOVANÉ
METROLOGICKÉ
STŘEDISKO K 150
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PRIMA AKADEMIE

PRIMA AKADEMIE
Vzdělávání, odborná školení,
semináře a workshopy
Školicí středisko PRIMA AKADEMIE vzniklo z potřeb odborného vzdělávání a dalšího navazujícího vzdělávání
pro Vaše zaměstnance a metrology – rozvíjíme potenciál Vašich pracovníků. Naše dlouhodobé zkušenosti v oblastech metrologie, zakázkového měření, kontroly kvality a činnosti kalibrační laboratoře a kontroly kvality, činnosti
kalibrační laboratoře aplikujeme do výuky a a prostřednictvím Vašich zaměstnanců přenášíme do praxe. Držíme
krok s nejnovějšími měřicími, kontrolními a vyhodnocovacími metodami. Zajišťujeme osobní růst Vašich
zaměstnanců a pomáháme tak k úspěchu celé firmě.
Realizujeme odborná školení, semináře, přednášky a workshopy - které reagují na potřeby z různých oblastí
průmyslu. Dlouhodobě připravujeme školicí kurzy na míru, jejichž realizace je možná i přímo u Vás, u zákazníka.
Jsme schopni zajistit vzdělávací projekty, jsme autorizovaným školicím střediskem s možností poskytovat
rekvalifikační kurzy dle zákona č. 435/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 176/2009 Sb.

Z našich školení si jistě vyberete:
Metrologická školení

Školení kalibrační laboratoře

Školení na struktury materiálů

Měřicí systémy

Vyhodnocení měření
a definice nejistot

Kvalita a kontrola výroby

Rekvalifikační kurzy

Využíváme koncepce víceúrovňového
vzdělávání:
ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ poskytují základní dovednosti specifické pro produkty v oblasti
měřicích systémů a provozu kontroly podnikové
kvality. Kurzy doporučujeme zejména uživatelům,
se chtějí naučit a rozvíjet své zkušenosti v technických oborech, nebo kteří by chtěli rozšířit své
znalosti o nové technologické poznatk y
vycházející z požadavků výroby. Tato školení
slouží jako základ pro pokročilejší kurz y
metrologie a kvality.

POKROČILÉ VZDĚLÁVACÍ KURZY společnosti
poskytují podrobné informace o konkrétních
tématech. Účastníci získají hlubší přehled o zákonitostech pro využití v jednotlivých aplikací
(měření, kalibrace, podniková metrologie). Účast
na pokročilém kurzu se doporučuje po získání
základních znalostí z předešlých školení.

EXPERTNÍ KURZY kombinují metody a pracovní
postupy, stejně jako tipy a triky s technickými
poznatky a zkušenostmi, které účastník školení
získá v průběhu názorných ukázek na vybraných
měřicích systémech. Pod vedením zkušeného
lektora mají účastníci kurzu možnost hledat
pokročilé aplikační techniky a tyto zkušenosti
názorně vyzkoušet. Účast na expertním školení
vyžaduje odborné znalosti získané v předešlých
školeních.
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ZÁKLADNÍ KURZ METROLOGIE (M0)
Veličiny a jednotky
Metrologie a její význam
Metrická soustava
Základy podnikové metrologie
Organizace státní metrologie
Měření v oblastech průmyslu
METROLOGIE I (M1)
Úvod do metrologie
Zákon č.505/1990 Sb. o metrologii
Řízení podnikové metrologie
Kalibrace a ověřování měřidel
Návaznost měřidel
Nejistoty měření – obecný postup výpočtu
Shoda se specifikacemi, požadavky na měřidla
METROLOGIE II (M2)
Legislativa metrologie (zákony, vyhlášky)
Řízení metrologie v ČR, SR
Metrologie a legální metrologie
Chyby měření, nejistoty měření
Kalibrační postup – obecný, validace KP
Metrologický řád
Ovlivňující veličiny při kalibraci délkových měřidel
Metrologické laboratoře – požadavky
Nejistoty měření – praktický výpočet
Prohlídka kalibračních laboratoří
PODNIKOVÝ METROLOG (PM)
Význam podnikové metrologie
Obory měřené veličiny
Měřidla, principy měření, požadavky na měřidla
Chyby měření a jejich příčiny
Nejistoty měření, vyjadřování nejistot v kalibračních
listech – EA 4/02
ISO 14253 – Specifikace normy
KALIBRACE MĚŘIDEL DÉLKY I (KMD1)
Metrologie a její kategorie – zákon č.505/1990 Sb.
Rozdělení měřidel délky
Návaznost
Kalibrace měřidel délky
Kalibrace posuvných měřítek
Kalibrace mikrometrických měřidel
KALIBRACE MĚŘIDEL DÉLKY II (KMD2)
Obor geometrických veličin - pojmy definice
Návaznost měřidel, řetězce návaznosti
Kontrola a údržba měřidel
Kalibrace - konzistentnost, správnost, spolehlivost
Kalibrační metody
Kalibrační listy
Kalibrace dutinoměrů
Kalibrace číselníkových úchylkoměrů
Kalibrace válečkových kalibrů
Databáze kalibrací (QMSOFT)
KALIBRAČNÍ METODY I (KM1)
Kalibrační postupy
Prostředky potřebné ke kalibraci
Obecné podmínky kalibrace
Vlastní kalibrace
Vnější prohlídka měřidla
Funkční zkouška
Značení měřidel
Kalibrační listy
Jednoznačná identifikace kalibračního listu
Podmínky, za kterých byla kalibrace provedena

PROVOZ KALIBRAČNÍ LABORATOŘE (PKL)
Požadavky na zdroje (pracovníci, prostory a podmínky, vybavení)
Požadavky na proces (přezkoumání požadavků, volba metod)
Zacházení s kalibračními položkami
Technické záznamy
Požadavky na kalibrační postupy
Zajišťování výsledků měření
Uvádění výsledků měření
Rozsah prováděné kalibrační činnosti

PRIMA AKADEMIE

Osnovy školení

TECHNICKÁ DOKUMENTACE A MĚŘENÍ (TDM)
Výkresové vstupy (rozměry, symboly tolerance)
Požadovaná přesnost na výkresech - terminologie, požadavky
Měření a kótování - omezení, důsledky
Metody pravoúhlého promítání
ISO 5459 - Základny a soustavy základen
ISO 2768 - Všeobecné tolerance délkové, úhlové, skosení
a geometrické
ISO 1302 - Značení drsnosti povrchu na výkresech
ISO 13715 - Kótování hran neurčitých tvarů
TOLERANCE TVARU A POLOHY (TTP)
Úvod do konstruování
Geometrické prvky
Druhy uložení
Soustava jednotného hřídele – jednotné díry
ISO 1101 - Odchylky, tvaru, polohy, směru a házení
Koncentricita, koaxialita
ISO 5459 - Geometrické tolerance vztažené k základnám
Závislé a nezávislé tolerance
Vyhodnocovací metody
DRSNOST POVRCHU I – ZÁKLADNÍ POJMY
A PODMÍNKY MĚŘENÍ (DP1)
Drsnost povrchu – význam pro kvalitu.
Povrch – základní pojmy (ČSN EN ISO 8785)
Klasifikace geometrických úchylek a jejich rozdělování
Vazba drsnost povrchu a tolerance rozměru nebo tvaru
Označování a předepisování drsnosti povrchu
Základní metody měření drsnosti povrchu - rozdělení a popis
Zásady a podmínky správného měření drsnosti povrchu
(ČSN EN ISO 4288)
Základní parametry drsnosti povrchu (ČSN EN ISO 4287)
DRSNOST POVRCHU II – PARAMETRY DRSNOSTI A JEJICH
VÝZNAM (DP2)
Základní druhy parametrů drsnosti povrchu
Amplitudové parametry drsnosti povrchu a jejich význam
Porovnání základních amplitudových parametrů a jejich vazby
Délkové parametry drsnosti povrchu a jejich význam
Hybridní parametry drsnosti povrchu a jejich význam
Parametry materiálové poměru profilu a jejich význam
Ostatní parametry drsnosti povrchu
Základní 3D parametry drsnosti plochy a jejich význam
Diskuse a dotazy
DRSNOST POVRCHU PLOCHY III
– 3D TEXTURA POVRCHU (DP3)
Povrch – základní pojmy, drsnost, textura, struktura
Označování a předepisování drsnosti povrchu plochy
Základní metody měření drsnosti povrchu plochy rozdělení a popis
Zásady, podmínky a pravidla správného měření drsnosti
povrchu plochy
Základní parametry drsnosti povrchu plochy a jejich význam
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MĚŘIDLA, MĚŘICÍ PŘÍSTROJE – OBSLUHA,
STRATEGIE MĚŘENÍ (MMS)
Délková měřidla
Principy měřidel a měřicích přístrojů
Kontaktní, bezkontaktní měření
Ovlivňující podmínky při měření délky
Chyby při měření, nejistota měření
Přesnost, správnost měření, preciznost měření
Navržení vhodné měřicí metody a vhodných měřicích
a kontrolních prostředků dle výkresu výrobku
Analýza kontrolního procesu při měření
Aplikace označování rozměrů pomocí software pro kontr. proces
Kalibrace měřidel

NÁSTROJE KVALITY I (NK1)
Popis a využití základních nástrojů kvality
Stratifikace dat a kontrolní tabulky
Tabelární a vývojový diagram
Histogram
Ishikawův diagram
Paretův diagram
Bodový diagram
Regulační diagram
Další možné nástroje kvality

KONTROLOR STROJÍRENSKÝCH VÝROBKŮ (KSV)
Druhy měřidel
Měření a kontrola délkových rozměrů
Databáze pro evidenci měřidel – podstata a využití
Optická měřidla – princip měřidel, zásady měření
Měřicí metody
Kontrola kompletnosti a funkčnosti stroj. výrobků dle dokumentace
Orientace ve strojírenských výkresech a technické dokumentaci
Vyhodnocování kompletnosti a funkčnosti strojírenských
výrobků dle dokumentace
Seřizování dílenských měřidel
Posuzování materiálových vad kovových a nekovových materiálů
Kontrolní metody povrchových a vnitřních vad

ZPŮSOB MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ NEJISTOTY
NA RŮZNÝCH MĚŘICÍCH STROJÍCH (ZMV)
Způsob měření součástí základních geometrických tvarů
i obecných ploch
Matematický podklad k vyhodnocení měření
i k stanovení nejistot
Stanovení nejistoty měření na komunálních měřicích
přístrojích, na dotykových, optických a multisenzorových
měřicích strojích
Stanovení nejistoty při měření pomocí CT a dalších
měřicích přístrojů
ISO 10360 - Filtrace, vícesenzorová nejistota, strategie
měření a vyhodnocování měření
Nejpřesnější měřicí stroje na světě
Porovnání výsledků měření na měřicích strojích

MSA I – PROCES MĚŘENÍ A CHYBY MĚŘENÍ (MSA I)
Terminologie v oblasti měření
KONTROLOR STROJÍRENSKÝCH VÝROBKŮ (KSV)
Zásady objektivního měření
Druhy měřidel
Proces měření a jeho prvky
Měření a kontrola délkových rozměrů
Chyby měření a jejich vlastnosti
Databáze pro evidenci měřidel – podstata a využití
Zásady a principy správného sběru dat
Optická měřidla – princip měřidel, zásady měření
Zásady a principy výběru správného měřidla
Měřicí metody
Kontrola kompletnosti a funkčnosti stroj. výrobků dle dokumentace
Stratifikace dat a jejich analýza – histogram
Orientace ve strojírenských výkresech a technické dokumentaci
Vyhodn. kompletnosti a funkčnosti stroj. výrobků dle dokumentace MSA II – POSTUPY ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ (MSA II)
Seřizování dílenských měřidel
Základní problémy analýzy systému měření
Posuzování materiálových vad kovových a nekovových materiálů
Základní pojmy spojené s MSA
Kontrolní metody povrchových a vnitřních vad
Postupy zpracování výsledků měření
Vlastnosti výsledků měření jejich hodnocení
MĚŘIDLA, MĚŘICÍ PŘÍSTROJE – OBSLUHA, STRATEGIE
Testy odlehlosti výsledků
MĚŘENÍ (MMS)
Výsledek měření a jeho nejistota – vazba na MSA
Délková měřidla
Principy měřidel a měřicích přístrojů
Konfidenční intervaly, medián a variační rozpětí
Kontaktní, bezkontaktní měření
Diskuse a dotazy
Ovlivňující podmínky při měření délky
Chyby při měření, nejistota měření
MSA III – ANALÝZY SYSTÉMU MĚŘENÍ (MSA III)
Přesnost, správnost měření, preciznost měření
Stanovení variabilit v procesu měření
Navržení vhodné měřicí metody a vhodných měřicích
Základní pojmy – stabilita, strannost, linearita,
a kontrolních prostředků dle výkresu výrobku
opakovatelnost, reprodukovatelnost, rozpětí
Analýza kontrolního procesu při měření
Analýza systému měření pro spojitá či diskrétní data
Aplikace označování rozměrů pomocí software
Analýza opakovatelnost a reprodukovatelnost měřidel a měření
pro kontrolní proces
Kalibrace měřidel
Analýza způsobilosti systému měření

OBSLUHA MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ (OMP)
Úvod do měření
Zákonné měřicí jednotky – vyhl. č. 264/2000 sb.
Upínání výrobku
Měřidla a měřicí přístroje
Principy měření na měřicích přístrojích
Měření rovinnosti
Měření kruhovitosti
Multi-senzorové souřadnicové měřicí stroje
Analýza nejistot SMS

128
2

AUDITY SYSTÉMU KVALITY (ASK)
Účel a cíl auditů
Druhy auditů
Interní audity a jejich význam
Fáze interních auditů
Výstupy z auditů
Audit s přidanou hodnotou

KONSTRUKCE PLASTOVÝCH DÍLŮ, VADY PLASTOVÝCH
DÍLŮ A JEJICH ANALÝZA (KPD)
Úvod do designu dílců s ohledem na jejich výrobu
Zásady konstrukce plastových dílů (volba vhodné tloušťky
stěny, radiusů, úkosů, atd.)
Definice a analýza vad
Určení fyzikálních příčin a vhodných nástrojů k jejich
odstranění

www.metrologie.cz

MOBILNÍ MĚŘICÍ SYSTÉM FARO
Vybalení a montáž ramene + skeneru
Spuštění přístroje a manipulace s ním
Instalace a editace snímacích doteků
+ laserového liniového skeneru
Kalibrace snímacích doteků
Měření a vyhodnocení základních geometrií
Nastavení software a hardware
Měření a vyhodnocení geometrických tolerancí
Měření a vyhodnocení dílu bez CAD modelu
(oproti výkresu)
Měření a vyhodnocení dílu s CAD modelem
Tvorba protokolů
Opakované měření – automatická inspekce

SW – POLYWORKS
Kontaktní měření
Bezdotykové měření
POLYWORKS PROBING - ZÁKLADNÍ
Nastavení konektivity
Nastavení přístroje a dotykových sond
Vytvoření nového projektu
Vyrovnání dat
Měření s výkresem
Měření s CAD modelem
Vyhodnocení geometrických tolerancí
Vytváření protokolu
Automatizace procesu měření
BEZKONTAKTNÍ MĚŘENÍ (SKENOVÁNÍ) POLYWORKS PREMIUM
Propojení přístroje se sw
Nastavení přístroje a skeneru
Principy skenování
Vytvoření nového projektu
Vyrovnání skenu na CAD model
Vyhodnocení skenu (barevná mapa)
Vytváření protokolu
Automatizace procesu měření

MĚŘICÍ SYSTÉM - COORD3 + SOFTWARE TOUCHDMIS
Kalibrace nástrojů!!! – snímačů
Vyrovnání – spíše bych napsal vytvoření souřadného
systému nebo tvorba
Měření základních geometrických prvků v manuálním
a CNC režimu
Tolerance, geometrické tolerance
Kontaktní skenování – dle typu stroje,
aktuálně takový nemáme
Tvorba a úpravy protokolu
Vyhodnocení naměřených dat

MĚŘICÍ SYSTÉMY - DRSNOSTI, KONTURY
A KRUHOVITOSTI (ACC)
Měření drsnosti
Úvod do problematiky měření drsnosti
Zásady měření
Parametry drsnosti
Definice metody měření
Praktický ukázka měření
Analýza výsledků
Popis metody 3D topografie
Měření kontury
Popis přístroje
Spuštění + manipulace
Software ACCTee, nastavení uživatelského rozhraní
Ověření + kalibrace systému
Nastavení před měřením – snímače, vyrovnání obrobku
Možnosti upnutí dílce
Definice postupu měření
Vyhodnocení dat, analýza
Tvorba protokolů
Měření kruhovitosti a jiných tvarových odchylek
Definice geometrických tolerancí
Popis přístroje
Spuštění + manipulace
Software ACCTee, nastavení uživatelského rozhraní
Typy snímacích doteků, nastavení, výměna, pozice
Kalibrace na koncových měrkách
Vyrovnání stolu (manuální, automatické)
Vyrovnání obrobku
Vytváření programu CNC
Výsledky měření, tvorba protokolů

PRIMA AKADEMIE

Školení zaměřeno
na měřicí technologie

PRŮMYSLOVÁ TOMOGRAFIE WERTH - I. Úroveň
Teorie a obecné využití rentgenové tomografie
v průmyslu
NDT analýzy a testování
Úvod do metrologie s využitím rentgenové tomografie
METROLOGICKÁ TOMOGRAFIE WERTH - II. Úroveň
Speciální techniky
Multi-spektrální tomografie
Multi-senzorová tomografie
Automatizace & Industry 4.0
METROLOGICKÁ TOMOGRAFIE WERTH - III. Úroveň
Metrologie s rentgenovou tomografií
Počítačem podporované měření (CAM)
Počítačem podporovaná inspekce (CAI)
Úvod do speciálních tomografických technik
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Rekvalifikační kurzy
PODNIKOVÝ METROLOG
(V rozsahu 40 hodin teoretické + 80 hodin praktické výuky)
Absolvent kurzu umí a zná:
Navrhovat metrologický řád s respektováním specifik
organizace, právních a jiných předpisů
Zajistit odborné stanovisko při nákupu nových měřidel
Přijímat a kontrolovat měřidla
Evidovat měřidla
Provádět kategorizace měřidel
Značit měřidla evidenčními znaky
Zabezpečovat kalibrace a ověřování měřidel (interně či externě)
Vypracovat postupy pro měření a měřicí systémy
Aktivně připomínkovat technologické postupy v rámci
oblasti metrologie
Provádět statistické výpočty reprodukovatelnosti měření,
opakovatelnosti měření a nejistoty měření
Školit pracovníky ohledně používání měřidel
Navrhovat měřidla k likvidaci
Zajišťovat interní poradenství pro pracovníky organizace
v oblasti měření
Dozorovat dodržování metrologického řádu
KONTROLOR STROJÍRENSKÝCH VÝROBKŮ (23-006-E)
(V rozsahu 60 hodin teoretické + 100 hodin praktické výuky)
Absolvent kurzu umí a zná:
Orientovat se ve strojírenských výkresech a technické dokumentaci
Vyhodnocovat kompletnost a funkčnost strojírenských výrobků dle dokumentace
Navrhnout vhodné měřicí metody a vhodné měřicí a kontrolní prostředky dle výkresu výrobku
Kontrolovat délkové rozměry a geometrické tvary pomocí posuvného měřítka, mikrometru, mezních
kalibrů – včetně kontroly jakosti povrchu
Vyhodnotit na výrobcích dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy
Vystavit jednoduché záznamy o výsledcích provedené kontroly daného strojírenského výrobku
Vyhodnotit materiálové vady a jejich možný dopad na kvalitu výrobku
Posoudit předložené výrobky dle vad

NOVINKY 2020
Školicí středisko PRIMA AKADEMIE reaguje na potřeby, které vznikají na straně zákazníka. Pro rok 2020 jsme se zaměřili na nová
školení, které věnují zvýšenou pozornost v oblasti kvality a procesního managementu. Rovněž jsme posílili náš tým školitelů
a jsme schopni Vám připravit školení na míru, přímo u Vás ve společnosti. Stálou nabídku doplňují úspěšné provázání školení
měřicích systémů a workshopů, na kterých stále častěji nabízíme možnost výpomoci při výběru strategie měření a přípravy
měřicí úlohy. Metrologie vyžaduje být v pozoru, sledovat trendy a novinky, které usnadní Vaši činnost, proto využijte náš systém
rostoucí odbornosti a zapojte se do některých novinek v portfoliu školicího střediska PRIMA AKADEMIE.

PROCESNÍ MANAGEMENT - IATF 16949:2016 (IATF)
ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ (ZVM)
KONTROLOR KVALITY (QK)
KONTROLA KVALITY Z POHLEDU ICT (ICT)
ISO 9001 - ZÁKLADY
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LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
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Přehled školení v roce 2020
09.01.2020
NÁSTROJE KVALITY I (Nk1)
14.01.2020
AUDITY SYSTÉMU KVALITY (ASK)
15.01.2020
AUTOMATIZACE A OPTIMALIZACE PROCESŮ (AOP)
16.01.2020
ZPŮSOB MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ NEJISTOTY NA RŮZNÝCH MĚŘICÍCH STROJÍCH (ZMV)
21.01.2020
SW – POLYWORKS
23.01.2020
ZÁKLADNÍ KURZ METROLOGIE (M0)
28.01.2020
NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ (NZM)
MĚŘICÍ SYSTÉMY - DRSNOSTI, KONTURY A KRUHOVITOSTI (ACC)
30.01.2020
PROVOZ KALIBRAČNÍ LABORATOŘE (PKL)
04.02.2020
KONTROLOR STROJÍRENSKÝCH VÝROBKŮ (KSV)
05.02. - 06.02.2020
MĚŘENÍ ROVINNÝCH ÚHLŮ, PŘÍMKOVITOSTI (MRP)
10.02.2020
PODNIKOVÝ METROLOG (PM)
11.02.2020
DRSNOST POVRCHU I. - ZÁKL. POJMY A PODMÍNKY MĚŘENÍ (Dp1)
12.02.2020
TOLERANCE TVARU A POLOHY (TTP)
13.02.2020
KALIBRACE MĚŘIDEL DÉLKY I (KMD2)
18.02.- 19.02.2020
METROLOGIE I. (M1)
20.02.2020
KONSTRUKCE PLASTOVÝCH DÍLŮ (KDP)
25.02.2020
VADY PLASTOVÝCH DÍLŮ A JEJICH ANALÝZA (VPD)
26.02.2020
SPC - STATISTICKÉ ŘÍZENÍ PROCESU (SPC)
27.02.2020
MSA I. - PROCES MĚŘENÍ A CHYBY MĚŘENÍ (MSA1)
28.02.2020
WORKSHOP - PRŮMYSLOVÁ TOMOGRAFIE WERTH
TERMÍN BUDE UPŘESNĚN
FMEA – ANALÝZA RIZIK (FMEA)
03.03.2020
MĚŘIDLA, MĚŘICÍ PŘÍSTROJE - OBSLUHA, STRATEGIE MĚŘENÍ (MMS)
04.03. - 05.03.2020
DRSNOST POVRCHU II. - PARAMETRY DRSNOSTI A JEJICH VÝZNAM (Dp2)
10.03.2020
TECHNICKÁ DOKUMENTACE A MĚŘENÍ (TDM)
11.03.2020
MANAŽER KVALITY (QM)
12.03. - 13.03.2020
KALIBRACE MĚŘIDEL DÉLKY I (KMD1)
17.03.2020
METROLOGIE II. (M2)
18.03. - 19.03.2020
MĚŘICÍ SYSTÉM - COORD3 + SOFTWARE TOUCHDMIS
24.03.2020
KONTROLOR KVALITY (QK) - NOVINKA
25.03. - 26.03.2020
MSA II. - POSTUP ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ (MSA2)
27.03.2020
ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ (ZVM) - NOVINKA
02.04.2020
TOLERANCE TVARU A POLOHY (TTP)
07.04.2020
PROCESNÍ MANAGEMENT - IATF 16949:2016 (IATF) - NOVINKA
09.04.2020
PODNIKOVÝ METROLOG (PM)
16.04.2020
DRSNOST POVRCHU PLOCHY III. - 3D TEXTURA POVRCHU (Dp3)
17.04.2020
AUDITY SYSTÉMU KVALITY (ASK)
21.04.2020
ZÁKLADNÍ KURZ METROLOGIE (M0)
22.04.2020
NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ (NZM)
23.04.2020
KONTROLA KVALITY Z POHLEDU ICT (ICT) - NOVINKA
28.04.2020
MOBILNÍ MĚŘICÍ SYSTÉM FARO
29.04.2020

metrologie + kalibrace
kvalita
měřicí systémy
novinky
Rozsah školení a firemního vzdělávání je během roku průběžně aktualizován na našich
webových stránkách: www.merici-pristroje.cz/prima-akademie-0/
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ČERVEN

KVĚTEN

PRIMA AKADEMIE

Přehled školení v roce 2020
NÁSTROJE KVALITY I (NK1)
AUTOMATIZACE A OPTIMALIZACE PROCESŮ (AOP)
SW – POLYWORKS
METROLOGIE I. (M1)
KONTROLOR STROJÍRENSKÝCH VÝROBKŮ (KSV)
DRSNOST POVRCHU I. - ZÁKL. POJMY A PODMÍNKY MĚŘENÍ (DP1)
KALIBRACE MĚŘIDEL DÉLKY I (KMD2)
TECHNICKÁ DOKUMENTACE A MĚŘENÍ (TDM)
MĚŘENÍ ROVINNÝCH ÚHLŮ, PŘÍMKOVITOSTI (MRP)
ISO 9001 - ZÁKLADY - NOVINKA
TOLERANCE TVARU A POLOHY (TTP)
SPC - STATISTICKÉ ŘÍZENÍ PROCESU (SPC)
DRSNOST POVRCHU II. - PARAMETRY DRSNOSTI A JEJICH VÝZNAM (DP2)
MĚŘIDLA, MĚŘICÍ PŘÍSTROJE – OBSLUHA, STRATEGIE MĚŘENÍ (MMS)
METROLOGIE II. (M2)
VADY PLASTOVÝCH DÍLŮ A JEJICH ANALÝZA (VPD)
KONSTRUKCE PLASTOVÝCH DÍLŮ (KDP)
MSA I. - PROCES MĚŘENÍ A CHYBY MĚŘENÍ (MSA1)
PROVOZ KALIBRAČNÍ LABORATOŘE (PKL)
MĚŘICÍ SYSTÉMY - DRSNOSTI, KONTURY A KRUHOVITOSTI (ACC)

05.05.2020
06.05.2020
07.05.2020
12.05.2020
13.05. - 14.05.2020
19.05.2020
20.05. - 21.05.2020
26.05.2020
27.05.2020
02.06.2020
03.06.2020
04.06.2020
09.06.2020
10.06. - 11.06.2020
16.06. - 17.06.2020
18.06.2020
19.06.2020
23.06.2020
24.06.2020
25.06.2020

metrologie + kalibrace
kvalita
měřicí systémy
novinky
Rozsah školení a firemního vzdělávání je během roku průběžně aktualizován na našich
webových stránkách: www.merici-pristroje.cz/skoleni-metrologie-a-kvality/
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