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Obecný popis Optické měřicí a testovací systémy pro třírozměrná měření testovaných objektů a plně automatické 
stanovení a vyhodnocení geometrických parametrů. Geometrické parametry testovaného objektu se 
stanovují bezkontaktně pro účely zajištění kvality a kontroly výrobního procesu. Hodnocení se provádí 
automaticky s použitím uloženého jmenovitého obrysu a tolerancí. 

Měřené veličiny Standard: Geometrická měření 
- Objem 
- Průměr 

- Poloměr 
- Obvod 
- Délka 
- Úhel 

Testování tvaru a polohy: 

- Rovinnost 
- Kruhovitost 
- Cylindricita 
- Kolmost 
- Souběžnost 
- Souosost 

- Kruhové házení 
- Celkové házení 
- Tvar profilu/tvar povrchu 
- Odchylka od jmenovitých obrysů/povrchů (viz CAD data) 
- Přizpůsobení(minimálně ohraničené, maximálně vepsané) všech 

měřených obrysů 

 
Volitelné: - Volné kontury  (nepravidelné plochy) 

- Hmotnost testovaných objektů 
- Interakce mezi různými testovanými objekty 

o Párování výběru pro přizpůsobení  
o Rozměry mezery před instalací 
o Změny objemu 

o Kontrola hustota atd. 

Výpočet průměrné, minimální, maximální a standardní odchylky na definovanou část, na definovanou 
úroveň úseku a na celý testovaný objekt pro všechny naměřené hodnoty. 

Měřicí rozsah Průměr Jakékoliv průřezy 
10...60 mm nekonečně variabilní až do 345…395 mm 

 
Výška měřeného objektu Max. 500 mm 

Výkon Měřicí časy < 5 sekund na 60 mm výšky objektu s rychlostí otáčení 360 °/s 

 
Poka-yoke Prevence manipulace a chyb obsluhy 

S P E C I F I K A C E 
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Přesnost1 Poloměr 0.01 mm Standardní odchylka < 0.003 mm 

 
Délka (axiální) 0.02 mm Standardní odchylka < 0.006 mm 

 
Hmotnost 0.2 g Standardní odchylka < 0.05 g 

 
Měření SPC Doba trvání < 7 sekund 

  
Doporučená 
frekvence 

1 x za směnu 

  
Kalibrace senzoru Doba trvání < 4 minuty 

  
Doporučená 
frekvence 

Po 90 dnech, nebo 90 000 měření / 
Změna teploty> 3 ° 
(Volitelné: plně automatické monitorování teploty 
a kompenzace) 

Měřicí senzor Třída laseru Třída II (FDA (CDRH) část 1040.10), třída 2 (IEC 60825-1) 

Polohovací systém 
 

Bezúdržbové osy s vysoce přesným enkoderem 
Otočná podložka s maximálním zatížením 200 kg 

 

Volitelné: 
-Specifický upínací adaptér pro centrické umístění 
-Velmi přesné rychloupínací zařízení pro uchycení testovaného vzorku 

s mnoha možnostmi adaptéru 

Ovládání  Integrovaná dotyková obrazovka pro zobrazení výsledků měření a pro snadné ovládání zařízení. 
Robustní funkční tlačítka pro ergonomicky optimalizovaný provoz měřicích funkcí ve výrobě. 

 
Software LOTOS 

 

 
Řízení Hliníková funkční tlačítka umístěná na předním panelu a dotykovou 

obrazovkou 

 
Obrazovka 15" multidotykový panel (1920 x 1200 pixelů) s podsvícením, přední 

strana IP65 se silikonovou ochranou, vyztužené přední sklo, nereflexní 
povrchová úprava (chemicky leptaná) 

Rozhraní USB 5 x (1 x volně přístupné, 4 x uzamčené) 

 
Ethernet (RJ 45) 13 x (1 x pro připojení k síti, 12 x pro periferie, uzamčeno) 

Housing Verze Stolní zařízení 
 

 
Rozměry (Š x V x H) mm 800 x 1100 x 800 

 

 
Hmotnost 85 kg 

 

Systém kvality Vyvinuto a vyrobeno podle DIN ISO 9001:2000 

Napájení Jmenovité napětí 88…264 VAC, 47…63 Hz 

Prostředí Rozsah provozních teplot 5…40°C 
 

 Relativní vlhkost 5…85%, bez kompenzace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Všechny parametry se vztahují k okolní teplotě 20° C 


