Felületek nagy pontosságú mérése - optikával vagy tapintóval:
A MarSurf mér mérőszobában, termelésben és mobilan.

Ezt jelenti számunkra az EXACTLY!

Mindenhol, ahol a felület struktúrája befolyásolja az alkatrészek vagy gyártmányok funkcióját, feldolgozását vagy a külalakját, nagy jelenősége
van a gondos vizsgálatnak. De hogyan vizsgálhatók a felületek? A 20. század elején a szakemberek még a látásukra és a tapintásukra voltak
utalva. A gyakorlott szem felismeri a μm-es tartomány jellemzőit, és a gyakran megmosolygott körömpróba is egészen megbízható eredményt
hozott. Manapság azonban, a csereszabatos alkatrészek, az illesztések és a globalizáció korában az ilyen szubjektív vizsgálatok már nem
elegendők. Napjainkban a számítógéppel támogatott mérőeszközök objektív adatokat szolgáltatnak. A mérés és kiértékelés kényelme
rendkívüli módon javult. Ebben a fejlődési folyamatban évtizedek óta világszerte a Mahr diktálja a tempót. A tapintóelem, a hajtás és a
mérésfelépítés összjátéka jelentős hatással van a méréstechnika minőségére a felületmérési feladatok során. Ebben rejlik a Mahr know-how
lényege. A számos innováció és szabadalmaztatott megoldás a legjobb bizonyíték erre. Az időközben világszerte elterjedt metszettapintós
módszert tovább tökéletesítettük. De az érintés nélküli mérésre vonatkozó legújabb követelményeknek, pl. a rendkívül lágy anyagok
alkalmazása miatt, vagy az ultrarövid mérési idők szükségességének is meg tudunk felelni: A különböző optikai szenzoroknak köszönhetően
a MarSurf ezt az igényt is kielégíti. Csúcsminőség, maximális kompetencia és tökéletes know-how – a Mahr felületmérés-technika biztosítja
mindezt.
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MARSURF. Felületmérő készülékek és rendszerek
MarSurf PS 10
Mobil érdességmérő készülék
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MarSurf M 300
Mobil érdességmérő készülék
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MarSurf M 300 C
Mobil érdességmérő készülék
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MarSurf M 400
Mobil érdességmérő készülék
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MarSurf XR 1
Érdesség mérőállomás
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MarSurf XR 20 a GD 25
Érdesség mérőállomás
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MarSurf XR 20 a GD 120
Érdesség mérőállomás
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MarSurf XC 2 a CD 120
Kontúrmérő állomás
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MarSurf XC 20 a PCV 200
Kontúrmérő állomás
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MarSurf XCR 20
Édesség- és kontúrmérő állomás
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MarSurf UD 130 / LD 130 / LD 260
Kombinált kontúr- és érdességmérő állomás
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MarSurf CNC modulár
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MarSurf CNC prémium
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MarSurf CWM 100
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MarSurf WM 100
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A MARSURF termékekkel kapcsolatos aktuális
információk weboldalunkon találhatók: www.mahr.com, WebCode 158
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MARSURF. Surface Metrology System for all your industrial requirements
A MINDIG KÉZRE ESŐ FELÜLET MÉRŐ KÉSZÜLÉK, AMELY SZÁMOS IPAR KIHÍVÁSÁHOZ ALKALMAS
A MEGFELELŐ MEGOLDÁS BÁRMELY FELADATRA

INTEGRÁLT KALIBRÁLÓ ETALON
Nem szükséges külső kalibráló etalon (szabadalom bejelentve). Nagy biztonságot ad a
szabvány szerinti méréseknél.
A hagyományos tapintók felülvizsgálatához
egy kalibráló etalon van a MarSurf PS10 és
MarSurf M300 készülékekbe integrálva - ez
biztonságot ad Önnek, hogy a mérési eredmények megfelelőek.

TAPITÓ LEVEHETŐ TAPINTÓVÉDŐVEL
Szabványos mérés, 2 Mikron gyémánt tapintó csúcs, 0,7 mN mérő
erő. A nyitott csúszótalppal ellátott tapintóval számos mérési
feladat végezhető el.

MarSurf PS 10

BLUETOOTH TECHNOLÓGIA
Kábel nélküli csatlakozás a kiértékelő egység és az
előtoló között!
További előny, hogy egy kiértékelő egységhez több
előtoló készülék is csatlakoztatható!

MarSurf M 300 C
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AUTOMATIKUS CUTOFF VÁLASZTÁS
... ezáltal a mérési hossz mindig megfelel a szabvány szerinti kiértékelésnek
(képzetlen felhasználónál is!)
Choice of Wavelength

Weight function
Traced profile

Mean line
lr

A profilszűrők egy felületi profil rövid és hosszú
hullámhosszú komponenseit választják szét. A
�c határ-hullámhosszúságú profilszűrő szolgál
az érdesség és hullámosság közötti átmenet
definiálására. Az R-profil (érdességi profil) a
primer (elsődleges) profil eltérése a �c profilszűrő
középvonalától. Érdességi profil ábrázolása esetén a
középvonalnak a nulla vonal felel meg.

EN ISO 4288, ASME B46.1
Periodic
Non periodic
profiils
profiils

Rsm
(mm)

Rz
(µm)

Cut off
wavelength

Single/
Total
measuring
range

λc
(mm)

lr / ln
(mm)

Ra
(µm)

> 0,013 to
0,04

to 0,1

to 0,02

0,08

0,08 /
0,4

> 0,04 to
0,13

> 0,1 to
0,5

> 0,02 to 0,25
0,1

0,25 /
1,25

> 0,13 to
0,4

> 0,5 to
10

> 0,1 to
2

0,8

0,8 / 4

> 0,4 to 1,3 > 10 to
50

> 2 to
10

2,5

2,5 /
12,5

> 1,3 to 4

> 10 to
80

8

8 / 40

> 50 to
200

MarSurf M 300

INTEGRÁLT TÁROLÓ
Nagy méretű tároló az eredmények és profilok számára.
A "MarSurf M300 Explorer szoftver alkalmas az eredmények
és profilok biztosítására és dokumentálására
(egyszerű Drag & Drop használat)

Fejjel felfelé történő mérés

MarSurf | Felületmér készülékek és rendszerek
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MarSurf PS 10. Mobil érdességmérő készülék
„SMAHRT Surf“ - Egyszerű, okos és
mobil


• Kézi érdességmérő készülék a mobil
használathoz
• Egyszerű és intuitív kezelés: Kezelése
olyan egyszerű, mint az okostelefoné
• Nagy, megvilágított 4,3”-os TFT
érintőképernyő
• Forgatható kijelző
• A Start gomb a Home gombbal
együtt a nyitókép közvetlen
eléréséhez
• Adatmentés TXT, X3P, CSV és PDF
fájlban
• Kész PDF jegyzőkönyvek készítése
közvetlenül a mérőkészüléken
• Az ügyfél specifikus megjegyzések a
PDF jegyzőkönyvekhez közvetlenül a
MarSurf PS 10-en kerülnek megadásra
• Hálózattól független üzem: Több
mint 1200 mérés a készülék ismételt
feltöltése nélkül
• Minden egy kézben. Kis méret és kis
súly (kb. 500 g)
• A készülék flexibilitása: Kivehető
előtoló készülék
• Mérés minden helyzetben: vízszintesen, függőlegesen, fejjel lefelé
• 31 jellemző érték: Olyan szolgáltatási
palettát kínál, mint egy laboratóriumi
készülék.
• Hiba nélküli munkavégzés az integrált érdesség etalonnak köszönhetően
• A kívánt funkciók gyors elérése a
Kedvencek kijelzőn elhelyezésével
• Nagyon rövid bekapcsolási idő, néhány másodpercen belül rendelkezésre
áll az eredmény
• Az automatikus Cutoff-választás a
nem méréstechnikai szakembernek is
helyes mérési eredményeket biztosít
• ÚJ: Kiegészítő változatként rendelhető a keresztirányú előtolással felszerelt MarSurf PS 10 C2 (cikkszám:
6910235)
• Szállítási terjedelem:
• MarSurf PS 10 alapkészülék
• Előtoló készülék (kivehető)
• 1 szabványos tapintó, szabványnak
megfelelő
• Beépített akkumulátor
• Érdesség etalon, házba integrálva
(kivehető), Mahr kalibrálási tanúsítvánnyal
• Tapintóvédő / Prizmatartó
• Töltőkészülék / 3 hálózati adapter
• Kezelési útmutató
• Hordtáska vállszíjjal
• USB-kábel
• Hosszabbítókábel előtoló készülékhez
• Magasság beállítása (beépítve)
• Szoftver: MarCom Professional
ingyenesen letölthető:www.mahr.
com/marcom(csak Mahr adatkábelhez és USB és RS232 adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)
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Alkalmazás:
•
•
•
•
•
•

Tengelyeken, házrészeken
Nagy gépeken
Nagy munkadarabokon
Mart és forgácsolt alkatrészeken
Köszörült és hónolt munkadarabokon
A termelésben és gyártásban a gépen a munkadarab érdesség mélységének gyorsabb vizsgálatához a gépben vagy a gépen.

Műszaki adatok
Rendelési sz.

6910230

6910232

Terméktípus



PS 10

Jellemző értékek



Ra, Rq, Rz (Ry (JIS) Rz szerint), Rz (JIS), Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm
(ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, RPc, Rmr (tp (JIS,
ASME) Rmr szerint), RSm, RSk, RS, CR, CF, CL, R, Ar, Rx
2 µm
5 µm

Tapintócsúcs



Kalibráló funkció



dinamikus; Ra, Rz, Rsm

Mentési lehetőség



Nyelvek:



Egyebek



min. 3900 profil min. 500 000 eredmény, min. 1500 PDF jegyzőkönyv,
microSD kártyával 32 GB-ig bővíthető (a memóriakapacitást 320-szorosára növeli)
Német, Angol, Francia, Olasz, Spanyol, Portugál, Holland, Svéd, Orosz,
Lengyel, Cseh, Japán, Kínai, Koreai, Magyar, Török, Román
Zárolás/kódszavas védelem, dátum/óraidő

Adatinterfész:



Védelmi fokozat



USB, MarConnect (RS232), microSD Slot SD / SDHC kártyákhoz, max.
32 GB
IP 40

Akkumulátor



Li-ion akkumulátor, 3,7 V, névleges kapacitás 11,6 Wh, min. 1200 mérés

Nagy feszültségtartományú
tápegység
Méretek Ma x Szé x Mé mm-ben



100 és 264 V között

mm

160 mm x 77 mm x 50 mm

Súly
Mérési elv
Tapintó
Méréstartomány

kg

1,85



Metszettapintós eljárás



induktív csúszótalpas tapintó

mm

0,35

Profilfelbontás



8 nm

Szűrő ISO/JIS szerint



Cutoff Ic ISO/JIS szerint



Gauss-szűrő ISO 16610– 21 szerint (korábban ISO 11562), külön szűrő
DIN EN ISO 13565– 1 szerint, ls szűrő DIN EN ISO 3274 szerint
(kikapcsolható)
0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, automatikus szűrőfelismerés

Egyedi mérési szakaszok n száma
ISO/JIS szerint
Rövidített cutoff ISO/JIS szerint



választható: 1– 16



választható

Lt tapintási szakasz ISO/JIS szerint



1,5 mm, 4,8 mm, 15 mm, N x Lc, változó, automatikus

Tapintási szakasz ISO 12085 (MOTIF) szerint
Teljes szakasz In ISO/JIS szerint



1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm



1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm

Mérőerő

N

0,00075
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MarSurf PS 10. Mobil érdességmérő készülék
Tartozékok
Rendelési
sz.


Termék megnevezés

Terméktípus





6850540

PHT tapintó hosszabbító, 80 mm

PHT (80 mm)

6111520

Standard tapintó, 2 µm

PHT 6– 350

6111526

Standard tapintó 5 µm

PHT 6– 350/ 5µm

6111527

Standard tapintó 10 µm

PHT 6– 350/ 10µm

6111521

Tapintók 3 mm-nél nagyobb furatokhoz

PHT 3– 350

6111524

Tapintó hornyokhoz

PHT 11– 100

6111525

Tapintók konkáv és konvex felületekhez

PHTR– 100

6111522

Tapintó fogoldalakhoz

PHTF 0.5– 100

6111523

Tapintók lemezekhez

PT 150

6850715

Tapintóvédő előtétprizmával, acél

PHT-ts4

7028530

Tapintóvédő előtétprizmával, műanyag

PHT-ts3

6910209

Befogó MarSurf PS 10-hez acél mérőállványon

ST-a3

6910435

ST-a2

6710803

RD 18 C / PS 10 Befogó hengeres előtoló készülékhez ST mérőállványon, Ø 8 mm
Mérőállvány 300 mm öntött talppal

6710806

Mérőállvány 300 mm gránitlappal

ST-F

6710807

Mérőállvány 300 mm gránitlappal és T-horonnyal

ST-G

2247086

Befogó, Digimar 814 SR-en billenthető

814 Sh

4426100

Magasságmérő és előrajzoló készülék

814 SR

4426101

Magasságmérő és előrajzoló készülék

814 SR

4102410

RS232C adatátviteli kábel

16 EXr

4102357

USB adatátviteli kábel

16 EXu

4102231

Adómodul

16 EWe

4102230

Rádióvevő

e-Stick

6710401

Prizmablokk

PP

6710604

Párhuzamsatu

PPS

6710529

XY-keresztasztal

CT 120

4246819

Mini precíziós satuk készletben

109 PS

6820420

PRN 10

9027715

Érdességetalon kalibrálási bizonyítvánnyal, profilmélység 10 µm
Geometriaetalon szinusz alakú rovátkaprofillal,
profilmélység 3 µm
Geometriaetalon szinusz alakú rovátkaprofillal,
profilmélység 1,5 µm
Geometriaetalon szinusz alakú rovátkaprofillal,
profilmélység 10 µm
Mahr kalibrálás geometriaetalonhoz

6980102

DKD kalibrálás geometriaetalonhoz

PGN

4413000

Mérőállvány háromszögletű talppal

815 GN

4413001

Mérőállvány háromszögletű talppal

815 GN

4413005

Mérőállvány háromszögletű talppal

815 GN

4416000

Mérőállványok mágnes talppal

815 MA

6299054

Kiértékelő szoftver

SW XR 20

6820601
6820602
6820605

ST-F

814 Sh

e-Stick

ST-D

PGN 3

16 EWe

ST-G

ST-D

PGN 1
PGN 10
PGN

109 PS

814 SR

PT 50

PHTF 0.5– 100

PHTR– 100

PHT 11– 100

PHT 3– 350

PHT 6– 350;PHT 6– 350/
5µm
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PHT (80 mm)
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MarSurf M 300. Mobil érdességmérő készülék
• MarSurf M 300, az első mobil érdességmérő készülék választható
vezeték nélküli kapcsolattal (Bluetooth) az előtoló készülékhez.
• Vezeték nélküli Bluetooth kapcsolat
• Egyszerű kezelés a nagyfelbontású
színes kijelző és a „bankautomata”
elven működő menü segítségével
• Integrált etalon az előtoló készülékben
• Nagy méréstartomány: 350 μm
• Automatikus funkció a profilfelismeréshez, valamint a szűrők és
hozzátartozó tapintási szakaszok
szabványos beállításához
• Beépített memória kb. 40 000 eredményhez és 30 profilhoz
• 16 nyelv (abból 3 ázsiai)
• Integrált, kiváló nyomtatási minőségű
hőnyomtató
• R-profil kiadása hőnyomtatón
• Jegyzőkönyv kiadása gombnyomásra
vagy automatikusan
• Adatátvitel USB adatkimeneten
keresztül PC-re
• A leggyakoribb jellemző értékek,
valamint jelleggörbék, jellemzőlisták
(pl. anyaghányad) kiértékelése
• Beépített memória az eredmények és
profilok tárolásához
• Tűrésfelügyelet
• R-profil (ISO/ASME/JIS), P-profil (MOTIF), anyaghányad görbe és eredmény-jegyzőkönyv nyomtatása
• Aszimmetrikus metszetszintek
beállítása csúcsszámításhoz
• Mértékegységek (μm/μinch) és szabványok (ISO/JIS/ASME/MOTIF) választhatóan
• Egyedi mérési szakaszok, valamint
rövidített cutoff választhatóan
• Zárolható készülékbeállítás
• Beépített akkumulátor energiagazdálkodással
• Dugaszos tápegység cserélhető
adapterekkel, a világ minden
országában használható
• Dátum és óraidő a jegyzőkönyvezéshez
• Helyhez kötött mérőállomássá alakítható át
• PHT tapintó szortiment használata
• „MarSurf PS1/M 300 Explorer”
szoftver a jegyzőkönyvezéshez
Szállítási terjedelem:
• Hagyományos tapintó PHT 6–350
• Etalon (MarSurf RD 18-ba integrálva)
• Mahr kalibrálási tanúsítvány
• 1 tekercs hőpapír
• Tapintóvédő
• Tapintóvédő prizmás alsó oldallal
• Homlokprizma
• Magasságbeállítás
• Nagy feszültségtartományú
tápegység 3 adapterrel
• 2 x USB-kábel (PC-hez történő csatlakoztatáshoz és kábeles alkalmazáshoz)
• imbuszkulcs
• Kezelési útmutató
• Praktikus szállítótáskában szállítva.
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RS232C



Digimatic

Alkalmazás:

•
•
•
•
•
•

Tengelyeken, házrészeken
Nagy gépeken
Nagy munkadarabokon
Mart és forgácsolt alkatrészeken
Köszörült és hónolt munkadarabokon
A termelésben és gyártásban a gépen a munkadarab érdesség mélységének gyorsabb vizsgálatához a gépben vagy a gépen

Műszaki adatok
Rendelési sz.
Terméktípus
Jellemző értékek




Vízszintes mérőléc
Jegyzőkönyv tartalmak
Tapintócsúcs
LC kijelző
Nyomtatás
Nyomtató
Nyomtatási sebesség
Hőpapír










Kalibráló funkció
Jelszavas védelem
Zárolás készülék beállításokhoz
Nyelvek:






Energiagazdálkodás
Csatlakozók
Adatinterfész:
Rel. páratartalom
Védelmi fokozat
Hőmérséklettartomány üzemhez/
munkához
Hőmérséklettartomány csapágyazáshoz
Tápfeszültség ellátás








6910411
M 300
Ra, Rz (Ry (JIS) Rz szerint), Rz (JIS), Rq, Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm
(ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr (tp (JIS,
ASME) Rmr szerint), RSm, RSk, S, CR, CF, CL, R, Ar, Rx, Rv
Cutofftól függően
R-profil, MRK, P-profil (MOTIF), eredményábrázolás
2 µm
5 µm
nagyfelbontású színes kijelző, 3,5“, 320 x 240 pixel
automatikus / manuális, jegyzőkönyv óraidővel
Hőnyomtató, 384 pont/vízszintes vonal, 20 jel/sor
kb. 6 sor/másodperc megfelel kb. 25 mm/s-nak
Ø: 40,0 mm– 1,0 mm, szélesség: 57,5 mm– 0,5 mm, külső oldalán bevonattal
dinamikus
igen
igen
Német, Angol, Francia, Olasz, Spanyol, Portugál, Holland, Svéd, Orosz,
Lengyel, Cseh, Japán, Kínai, Koreai, Magyar, Török
igen
Előtoló készülék, hálózati tápegység, USB, MarConnect
RS232C, USB, Digimatic, USB A
30% és 85% között
M 300 = IP 42, RD 18 = IP 40
+5 °C-tól +40 °C-ig



–15 °C-tól +55 °C-ig



Az előtoló készülék méretei (H x
Szé x Ma) mm-ben
A kiértékelő készülék méretei (H
x Szé x Ma) mm-ben
Súly
Mérési elv
Tapintó
Méréstartomány
Profilfelbontás
Szűrő ISO/JIS szerint
Cutoff Ic ISO/JIS szerint
Egyedi mérési szakaszok n száma
ISO/JIS szerint
Rövidített cutoff ISO/JIS szerint
Lt tapintási szakasz ISO/JIS szerint
Teljes szakasz In ISO/JIS szerint
Tapintási sebesség
Mérőerő
Előtoló készülék súlya
A kiértékelő készülék súlya



NiMH akkumulátor kb. 1000 méréshez (a jegyzőkönyv nyomtatások
számától és hosszától függően), hálózati tápegység 90– 264 V bemeneti
feszültséggel és három hálózati adapterrel
130 mm x 70 mm x 50 mm



190 mm x 140 mm x 75 mm

kg


mm





4,1
Metszettapintós eljárás
induktív csúszótalpas tapintó
0,35
8 nm
Gauss-szűrő, Ls-szűrő (kikapcsolható)
0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm
választható: 1– 5





N



választható
1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm
1,25 mm, 4 mm, 12,5 mm
0,5 mm/s
0,00075
kb. 300 g
kb. 1 kg
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6910401

MarSurf M 300. Mobil érdességmérő készülék
Tartozékok
Rendelési
sz.


Termék megnevezés

Terméktípus





6850540

PHT tapintó hosszabbító, 80 mm

PHT (80 mm)

6111520

Standard tapintó, 2 µm

PHT 6– 350

6111526

Standard tapintó 5 µm

PHT 6– 350/ 5µm

6111527

Standard tapintó 10 µm

PHT 6– 350/ 10µm

6111521

Tapintók 3 mm-nél nagyobb furatokhoz

PHT 3– 350

6111524

Tapintó hornyokhoz

PHT 11– 100

6111525

Tapintók konkáv és konvex felületekhez

PHTR– 100

6111522

Tapintó fogoldalakhoz

PHTF 0.5– 100

6111523

Tapintók lemezekhez

PT 150

6850715

Tapintóvédő előtétprizmával, acél

PHT-ts4

6850541

Adapter keresztirányú letapogatáshoz

PHT AQ

6850542

Prizmatartó prizmafeltéttel

PS1 php

6910203

Homlokprizma

PS1 / RD18

7028530

Tapintóvédő előtétprizmával, műanyag

PHT-ts3

6910201

ST-a1

6710803

MarSurf PS 1 / RD 18 befogó ST mérőállványon
Mérőállvány 300 mm öntött talppal

6710806

Mérőállvány 300 mm gránitlappal

ST-F

6710807

ST-G

2247086

Mérőállvány 300 mm gránitlappal és T-horonnyal
Befogó, Digimar 814 SR-en billenthető

4426100

Magasságmérő és előrajzoló készülék

814 SR

4426101

Magasságmérő és előrajzoló készülék

814 SR

4102357

USB adatátviteli kábel

16 EXu

4102410

RS232C adatátviteli kábel

16 EXr

4102915

Adatátviteli kábel Digimatic

16 EWd

6710401

Prizmablokk

PP

6710604

Párhuzamsatu

PPS

6710529

XY-keresztasztal

CT 120

4246819

Mini precíziós satuk készletben

109 PS

6910205

Kiértékelő szoftver

SW PS1/M300 Explorer

6299054

Kiértékelő szoftver

SW XR 20

6820420

PRN 10

9027715

Érdességetalon kalibrálási bizonyítvánnyal,
profilmélység 10 µm
Geometriaetalon szinusz alakú rovátkaprofillal, profilmélység 3 µm
Geometriaetalon szinusz alakú rovátkaprofillal, profilmélység 1,5 µm
Geometriaetalon szinusz alakú rovátkaprofillal, profilmélység 10 µm
Mahr kalibrálás geometriaetalonhoz

6980102

DKD kalibrálás geometriaetalonhoz

PGN

6820601
6820602
6820605

ST-F

814 Sh

ST-G

ST-D

814 Sh

ST-D

109 PS

PGN 3
PGN 1

814 SR

PGN 10
PGN

PT 50

PHTF 0.5– 100

PHTR– 100

PHT 11– 100

PHT 3– 350

PHT 6– 350;PHT
6– 350/ 5µm
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PHT (80 mm)
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MarSurf M 300 C. Mobil érdességmérő készülék
• Fényes, megvilágított színes
kijelző
• Automatika a készülék
alapbeállításához
• Integrált, kiváló nyomtatási
minőségű hőnyomtató
• Egyszerű kezelés a nagyméretű
színes kijelzőnek és az intuitív
kezelésnek köszönhetően
• R-profil kiadása hőnyomtatón
• Jegyzőkönyv kiadása gombnyomásra vagy automatikusan
• Adatátvitel USB adatkimeneten
keresztül PC-re
• A leggyakoribb jellemző értékek
ISO/JIS szerint, valamint jelleggörbék, jellemzőlisták (pl.
anyaghányad) kiértékelése
• R-profil (ISO/ASME/JIS), P-profil
(MOTIF), anyaghányad görbe és eredmény jegyzőkönyv
nyomtatása
• Mértékegységek (μm/μinch) és
szabványok (ISO/JIS/ASME/MOTIF) választhatóan
• Beépített memória kb. 40 000
eredményhez és 30 profilhoz
• Tűrésfelügyelet
• Aszimmetrikus metszetszintek
beállítása a csúcsszám
számításhoz
• Hengeres előtoló készülék kézi
prizmával és PHT sorozatú
tapintóval
• Egyedi mérési szakaszok, valamint rövidített Cutoff választható
• Zárolható készülék beállítás
• Dátum és óraidő a jegyzőkönyvezéshez
• Helyhez kötött mérőállomássá
alakítható át
• MarSurf PS1/M 300 Explorer
szoftver a jegyzőkönyvezéshez
(opció)
• Szállítási terjedelem:
• M 300 C kiértékelő készülék
• RD 18 C hengeres előtoló
készülék
• Kézi prizma állítható magasságú
talpakkal
• Hagyományos tapintó PHT
6– 350/2μm (szabványos)
• PRN 10 felületi etalon Mahr
kalibrálási tanúsítvánnyal
• 1 tekercs hőpapír
• Tapintóvédő
• Befogó előtoló készülékhez ø 8
mm befogószárral
• Nagy feszültségtartományú
tápegység 3 adapterrel
• 1 x USB-kábel (PC-hez csatlakoztatáshoz)
• Vállszíj
• Hord táska
• Kezelési útmutató
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RS232C

Digimatic



Alkalmazás:
•
•
•
•
•
•

Tengelyeken, házrészeken
Nagy gépeken
Nagy munkadarabokon
Mart és forgácsolt alkatrészeken
Köszörült és hónolt munkadarabokon
A termelésben és gyártásban a gépen a munkadarab érdesség mélységének gyorsabb vizsgálatához a gépben vagy a gépen

Műszaki adatok
Rendelési sz.
Terméktípus
Jellemző értékek




Vízszintes mérőléc
Jegyzőkönyv tartalmak
Tapintócsúcs
LC kijelző
Nyomtatás
Nyomtató
Nyomtatási sebesség
Hőpapír










Kalibráló funkció
Mentési lehetőség
Jelszavas védelem
Zárolás készülék beállításokhoz
Nyelvek:







Energiagazdálkodás
Csatlakozók
Adatinterfész:
Rel. páratartalom
Védelmi fokozat
Hőmérséklettartomány üzemhez/
munkához
Hőmérséklettartomány csapágyazáshoz
Tápfeszültség ellátás








6910431
M 300 C
Ra, Rq, Rz (Ry (JIS) Rz szerint), Rz (JIS), Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm
(ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr (tp (JIS,
ASME) Rmr szerint), RSm, RSk, S, CR, CF, CL, R, Ar, Rx, Rv, W
Cutofftól függően
R-profil, MR K, P-profil (MOTIF), eredményábrázolás
2 µm
nagyfelbontású színes kijelző 3,5“, 320 x 240 pixel
automatikus/manuális jegyzőkönyv óraidővel
Hőnyomtató, 384 pont/vízszintes vonal, 20 jel/sor
kb. 6 sor/másodperc megfelel kb. 25 mm/s-nak
Ø: 40,0 mm– 1,0 mm, szélesség: 57,5 mm– 0,5 mm, külső oldalán bevonattal
dinamikus
beépített memória max. 40 000 eredményhez, max. 30 profilhoz
igen
igen
Német, Angol, Francia, Olasz, Japán, Koreai, Spanyol, Holland, Kínai,
Lengyel, Cseh, Portugál, Orosz, Svéd, Magyar, Török
igen
Előtoló készülék, hálózati tápegység, USB, MarConnect
RS232C, Digimatic, USB, USB A
30% és 85% között
M 300 = IP 42, RD 18 = IP 40
+5 °C-tól +40 °C-ig



– 15 °C-tól +55 °C-ig



Akkumulátor
Nagy feszültségtartományú
tápegység
Az előtoló készülék méretei (H x
Szé x Ma) mm-ben
A kiértékelő készülék méretei (H
x Szé x Ma) mm-ben
Súly
Mérési elv
Tapintó
Méréstartomány
Profilfelbontás
Szűrő ISO/JIS szerint
Cutoff Ic ISO/JIS szerint
Egyedi mérési szakaszok n száma
ISO/JIS szerint
Rövidített cutoff ISO/JIS szerint
Lt tapintási szakasz ISO/JIS szerint
Tapintási szakasz ISO 12085 (MOTIF) szerint
Teljes szakasz In ISO/JIS szerint
Tapintási sebesség
Mérőerő
Előtoló készülék súlya
A kiértékelő készülék súlya





NiMH akkumulátor kb. 500 méréshez (jegyzőkönyvnyomtatások
számától és hosszától függően)
NiMH akkumulátor kb. 500 méréshez
Hálózati tápegység 90 V– 264 V bemeneti feszültséggel és három hálózati adapterrel
139 x 26 mm



190 x 140 x 75 mm

kg


mm





4,1
Metszettapintós eljárás
induktív csúszótalpas tapintó
0,35
8 nm
Gauss-szűrő, Ls-szűrő (kikapcsolható)
0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, automatikus
választható: 1– 5





választható
1,75 mm, 17,5 mm, 5,6 mm, automatikus
1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm,16 mm



N



1,25 mm, 4 mm, 12,5 mm
0,5 mm/s
0,00075
kb. 300 g
kb. 1 kg
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MarSurf M 300 C. Mobil érdességmérő készülék
Tartozékok
Rendelési
sz.


Termék megnevezés

Terméktípus





6850540

PHT tapintó hosszabbító, 80 mm

PHT (80 mm)

6111520

Standard tapintó, 2 µm

PHT 6– 350

6111526

Standard tapintó 5 µm

PHT 6– 350/ 5µm

6111527

Standard tapintó 10 µm

PHT 6– 350/ 10µm

6111521

Tapintók 3 mm-nél nagyobb furatokhoz

PHT 3– 350

6111524

Tapintó hornyokhoz

PHT 11– 100

6111525

Tapintók konkáv és konvex felületekhez

PHTR– 100

6111522

Tapintó fogoldalakhoz

PHTF 0.5– 100

6111523

Tapintók lemezekhez

PT 150

6850715

Tapintóvédő előtétprizmával, acél

PHT-ts4

6850541

Adapter keresztirányú letapogatáshoz

PHT AQ

6850542

Prizmatartó prizmafeltéttel

PS1 php

6910203

Homlokprizma

PS1 / RD18

6910426

Előtoló készülék keresztirányú letapogatáshoz, M300C-hez
Befogópatronok RD 18 C2-höz / PFM– 2,
ø 5– 80 mm-hez
Tapintóvédő előtétprizmával, műanyag

RD 18 C2

PST-a2

6710803

Befogó MarSurf RD 18 C ST mérőállványon történő befogásához
Mérőállvány 300 mm öntött talppal

6710806

Mérőállvány 300 mm gránitlappal

ST-F

6710807

ST-G

2247086

Mérőállvány 300 mm gránitlappal és
T-horonnyal
Befogó, Digimar 814 SR-en billenthető

4426100

Magasságmérő és előrajzoló készülék

814 SR

4426101

Magasságmérő és előrajzoló készülék

814 SR

4102357

USB adatátviteli kábel

16 EXu

4102410

RS232C adatátviteli kábel

16 EXr

4102915

Adatátviteli kábel Digimatic

16 EWd

6710401

Prizmablokk

PP

6710604

Párhuzamsatu

PPS

6710529

XY-keresztasztal

CT 120

4246819

Mini precíziós satuk készletben

109 PS

6910205

Kiértékelő szoftver

SW PS1/M300 Explorer

6299054

Kiértékelő szoftver

SW XR 20

6820420

PRN 10

9027715

Érdességetalon kalibrálási bizonyítvánnyal, profilmélység 10 µm
Geometriaetalon szinusz alakú rovátkaprofillal, profilmélység 3 µm
Geometriaetalon szinusz alakú rovátkaprofillal, profilmélység 1,5 µm
Geometriaetalon szinusz alakú rovátkaprofillal, profilmélység 10 µm
Mahr kalibrálás geometriaetalonhoz

6980102

DKD kalibrálás geometriaetalonhoz

PGN

6850738
7028530
6851304

6820601
6820602
6820605

PT 50

PHTF 0.5– 100

RD 18 C2

ST-F

814 Sh

ST-G

PHT-ts3

ST-D

814 Sh

ST-D

109 PS

PGN 3

814 SR

PGN 1
PGN 10
PGN

PHTR– 100
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MarSurf. Felületmér készülékek és rendszerek

Mobil érdességmérés

Mobil és helyhez kötött felületmérés érdességhez és kontúrhoz
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MarSurf M 400. Mobil felületmérő készülék
MarSurf M 400. A legjobb a
„mobilok” között
Nemcsak a mérőszobában, hanem
egyre inkább a gyártásban is
szükség van az olyan felületek
kiértékelésére, melyek szabad
tapintót igényelnek.
Ez rendszerint a kezelői minőséggel szembeni magasabb követelményeket, több időráfordítást,
több beállítási tevékenységet
jelent.
A MarSurf M 400 a „mobil felületmérés-technika” vonalán ezt a
teljesítmény-tartalmat kínálja egyszerű és gyors kezelés mellett.
• Mobil és helyhez kötött
mérőkészülék
• Érdesség- és hullámosságmérések
• Tapintási szakaszok hossza max.
26 mm
• Több mint 50 R-, W- és P-érték
• A Cutoff és a tapintási szakasz
hosszának automatikus megválasztása szabvány szerint
• Dinamikus kalibráló funkció
• Kábeles és Bluetooth-kapcsolat
az előtoló készülék és kiértékelő
készülék között (4 m)
• Mágneses tapintóbefogó (break
away probe) BFW 250
• Motoros tapintónullázás (max.
7,5 mm)
Szállítási terjedelem:
• MarSurf M 400 kiértékelő
készülék
• MarSurf SD 26 előtoló készülék
BFW 250 tapintórendszerrel
• Standard tapintókar (6852403)
• 1 tekercs hőpapír
• Nagy feszültségtartományú
tápegység 3 adapterrel
• 2 x USB-kábel (PC-hez történő
csatlakoztatáshoz és kábeles
alkalmazáshoz)
• Kezelési útmutató
• Praktikus szállítótáskában
szállítva.

Tastsystem BFW mit magnetischem Tastarmhalter

Műszaki adatok
Mérési elv

Metszettapintós eljárás

Tapintó

BFW szabad tapintórendszer

Méréstartomány
Profilfelbontás
Szűrő ISO/JIS szerint

+/– 250 µm (+/– 750-ig háromszoros tapintókarhossznál)
Méréstartomány +/– 250 µm: 8 nm
Méréstartomány +/– 25 µm: 0,8 nm
Gauss-szűrő ISO 16610– 21 (korábban ISO 11562) szerint, szűrő ISO 13565 szerint

Cutoff Ic ISO/JIS szerint

0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, automatikus, változó

Egyedi mérési szakaszok n száma
ISO/JIS szerint
Tapintási sebesség

1– 5
0,2 mm/s; 1,0 mm/s

Mérőerő

0,75 mN

Jellemző értékek

Több mint 50 jellemző az R-, P- és W-profilokhoz
aktuális ISO/JIS vagy Motif (ISO 12085) szabvány szerint

Alkalmazások
Gépgyártás
Csapágyak, tengelyek, fogaslécek, szelepek
Gépjárműipar
Kormány, fékrendszer, sebességváltó, forgattyús tengely, bütykös tengely, hengerfej, hengerblokk,
turbófeltöltő

Tartozékok
Mérőállvány
• ST-D, ST-F és ST-G
• Befogó a mérőállványon
További tartozékok
• XY-asztal CT 120, párhuzamsatu, prizmablokk
• Különböző tapintókarok BFW tapintórendszerhez

Acélipar
Lemezfelületek mérése
Hengerfelületek mérése
Orvostudomány
Érdességmélység-mérés a csípő- és térdprotéziseken
Repülő- és űripar
Turbinakomponensek

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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MarSurf. PC-alapú helyhez kötött felületmérő gépek
Sokoldalúság és nagy teljesítmény a mérőszobában és a laborban
A felületmérés-technikában megkülönböztetünk mobil készülékeket, helyhez kötött műhelykészülékeket és PC-alapú felületmérő készülékeket. A felületmérés területén éppen az utóbbiak jelentik az abszolút csúcstechnológiát a mérés- és kiértékelés-technikában. A modern
PC-alapú mérő- és kiértékelő rendszerrel szemben támasztott összes követelményt teljesítik. A nemzetközi szabványok, a sokoldalú kiértékelési módszerek, az átfogó dokumentálás, a nagy memóriakapacitás, az adatexportálás és -importálás, valamint a más rendszerekkel
lehetséges hálózati csatlakoztathatóság manapság fontos követelmények egy PC-alapú rendszer esetében. A szoftver és a hardver maximális
minőségét és stabilitását átfogó minőségbiztosítási folyamatok garantálják.
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MarSurf XR 1. Érdesség mérőállomás
MarSurf XR 1. A megfelelő
készülék a kényelmes felületmérés-technikába történő
belépéshez, kedvező árral.
A PC-alapú készülék a mérőszobában és a gyártásban is
biztosítja a nemzetközi szabványok
szerinti összes szokásos jellemzőt és profilt. A MarSurf XR 1 a
Mahr fejlett érdesség kiértékelő
szoftvere.
• Több mint 80 jellemző az R-, Pés W-profilokhoz aktuális ISO/JIS
vagy MOTIF (ISO 12085) szerint
• Ls sáváteresztő szűrő aktuális
szabvány szerint, az Ls ki is kapcsolható vagy szabadon variálható
• Részletes jegyzőkönyvezés
• Quick- & Easy mérőprogramok
létrehozása tanuló-programozási
eljárással
• Automatikus funkció a Cutoff és
a tapintási szakasz szabványos
kiválasztásához
• Különböző kalibrálási módszerek
(statikus és dinamikus) támogatása az Ra vagy Rz paraméter
megadásával
• Karbantartási és kalibrálási intervallumok beállíthatók
• Egyedi alkalmazásokhoz számos
mérőállomás-konfiguráció
lehetséges
• A rendszer flexibilitása a különböző opcióknak köszönhetően
• Különböző felhasználói szintek
védenek a készülék hibás
kezelésétől, és biztosítják, hogy
illetéktelen személyek ne használhassák a készüléket
Előtolókészülékek és tapintóopciók:
• Csúszótalpas vagy szabad
tapintós
• Előtolókészülékek MarSurf GD
26 és/vagy MarSurf SD 26 és/
vagy MarSurf RD 18
Szállítási terjedelem:
• MarSurf XR 1, XR 1 szoftver,
Mahr-licenc kulcs standard
licenccel
• Előtolókészülék-adapter
• All-in-One PC optional
• MarSurf GD 26 előtolókészülék
készlet és/vagy MarSurf SD 26
készlet és/vagy RD 18 készlet
tapintórendszerrel
• Tapintórendszer MFW 250 B
készlet
• Mérőállványok MarSurf ST-G
• XY-asztal CT 120

Műszaki adatok
Mérési elv
Tapintó

Méréstartomány

Szűrő ISO/JIS szerint
Egyedi mérési szakaszok n száma
ISO/JIS szerint
Tapintási szakaszok

Mérőerő

Metszettapintós módszer
BFW szabad tapintós rendszer MarSurf GD 26 és/vagy MarSurf SD 26 előtolókészülékkel és/vagy PHT csúszótalpas tapintórendszer MarSurf RD 18 előtolókészülékkel
+/– 250 µm (+/– 750 µm-ig háromszoros tapintókarhossznál) BFW rendszerre vonatkozik
350 µm PHT tapintórendszerre vonatkozik
Szűrő ISO 16610– 21 (korábban ISO 11562) szerint, robusztus Gauss-szűrő ISO
16610– 31 szerint, szűrő ISO 13565 szerint
1 és 50 között (standard: 5)
MarSurf GD 26 / SD 26: Automatika; 0,56 mm*; 1,75 mm; 5,6 mm; 17,5 mm, 56
mm,
Mérés megállásig, változtatható
* A tapintási szakasz az előtolókészüléktől függ
RD 18: Automatika; 1,75 mm; 5,6 mm; 17,5 mm
0,7 mN

Jellemző értékek

Több mint 80 jellemző az R-, P- és W-profilokhoz
aktuális ISO/JIS vagy Motif (ISO 12085) szabvány szerint

Alkalmazások
Gépgyártás
Csapágyak, tengelyek, fogaslécek, szelepek, különböző gépipari és precíziós alkatrészek
Gépjárműipar
Kormány, fékrendszer, sebességváltó, forgattyús tengely, bütykös tengely, hengerfej, hengerblokk,
turbófeltöltő
Orvostudomány
Érdességmélység-mérés a csípő- és térdprotéziseken
Repülő- és űripar
Turbinakomponensek
Optika
Vegyes optikai komponensek

Tartozékok
Általános szoftveropciók:
• Opció - Domináns hullámosság (WDc) MarWinhez
• Opció - Jellemző értékek ISO 13565– 3
• Opció - QS-STAT / QS-STAT Plus
• Opció - Profilszerkesztés
• Opció - Felhasználó által definiált jellemző értékek
kiegészítésképpen alkalmazástechnikai munka
szükséges)
• Opció – 1. kontúr MarSurf XR 1-hez / XR 20-hoz
(MarSurf SD 26 előtolókészülékkel együtt)
• Minden opció egy Mahr licenc kulcson
Szoftveropciók:
• Opció - Bővített kiértékelés
• Opció - Többszörös mérés
• Opció – Jegyzőkönyv bővítmény
• Opció – Parancsfájl programok betöltéséhez
• Opció - Digitális I/O készlet

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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MarSurf XR 20 a GD 25. Érdesség mérőállomás
A MarSurf XR 20 a GD 25-tel
együtt a tökéletes belépő a
felületmérés-technika csúcskategóriájába
A PC-alapú készülék a mérőszobában és a gyártásban is biztosítja a
nemzetközi szabványok szerinti összes szokásos jellemzőt és profilt.
A nagy teljesítményű MarSurf XR
20 a felületmérés-technikában
szerzett több évtizedes tapasztalatot jövőbe mutató technológiával,
áttekinthető szimbólumokkal és
komfortos kezelési segédeszközökkel egyesíti.
• Több mint 100 jellemző választható az R-, P- és W-profilokhoz
az ISO / JIS, ASME vagy MOTIF
(ISO 12085) szerint
• Tűrésfelügyelet és statisztika
minden jellemzőre vonatkozóan
• Quick&Easy mérőprogramok
gyors elkészítése Teach-In
eljárással
• Széleskörű jegyzőkönyvezés
• Automatikus funkció a szűrő és a
tapintási szakasz szabványos
kiválasztásához
• Különböző kalibrálási módszerek
(statikus / dinamikus) támogatása az Ra vagy Rz paraméter
megadásával
• Beállítható karbantartási és
kalibrálási intervallumok
• Szimulációs üzemmód a
munkamódszer gyors megismeréséhez
• Számos mérőállomás-konfiguráció egyéni alkalmazásokhoz
Szállítási terjedelem:
• MarSurf XR 20 PC-vel, Midrange
Standard, SW XR 20, Mahr licenc
kulcs
• TFT-képernyő
• MarSurf GD 25 előtoló készülék
• Tapintórendszer MFW 250 B
készlet
• Mérőállvány MarSurf ST-G
• Kalibráló etalon PGN 3
• Kézi kezelőpult MCP 23
• XY-asztal CT 120

Műszaki adatok
Mérési elv

Metszettapintós módszer

Tapintó

R-tapintó, MFW 250 B

Méréstartomány
Szűrő ISO/JIS szerint
Egyedi mérési szakaszok n száma
ISO/JIS szerint
Tapintási szakaszok

MFW 250: ±25 μm, ±250 μm, (±750 μm-ig); ±1000 μin, ±10 000 μin, (±30 000
μin-ig)
Szűrő ISO 16610– 21 (korábban ISO 11562) szerint, robusztus Gauß-szűrő ISO
16610– 31 szerint, szűrő ISO 13565 szerint
1 és 50 között (standard: 5)

Jellemző értékek

Automatika; 0,56 mm; 1,75 mm; 5,6 mm; 17,5 mm, 56 mm*,
Mérés megállásig, változtatható
* A tapintási szakasz az előtolókészüléktől függ
Több mint 100 jellemző az R-, P- és W-profilokhoz
aktuális ISO/JIS vagy Motif (ISO 12085) szabvány szerint

Alkalmazások
Gépgyártás
Csapágyak, menetek, menetes rudak, golyóorsók,
tengelyek, fogaslécek, szelepek
Gépjárműipar
Kormány, fékrendszer, sebességváltó, forgattyús tengely, bütykös tengely, hengerfej, hengerblokk,
turbófeltöltő
Orvostudomány
Érdességmérés a csípő- és térdprotéziseken

Tartozékok
• Párhuzamsatu
• Prizmablokk
• Általános szoftveropciók:
• Opció - Domináns hullámosság (WDc) MarWinhez
• Opció - Jellemző értékek ISO 13565– 3
• Opció - QS-STAT / QS-STAT Plus
• Opció - Profilszerkesztés
• Opció - Felhasználó által definiált jellemző értékek
• Opció - Kontúr 1 MarSurf XR 1-hez / XR 20-hoz
• Minden opció egy MLK-n (Mahr licenc kulcson)

Repülő- és űripar
Turbinakomponensek
Optika
Különféle optikai komponensek

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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MarSurf XR 20 a GD 120. Érdesség mérőállomás
A MarSurf XR 20 a GD 120-szal
együtt a Mahr érdesség- és
hullámosság mérő referencia
mérőállomása
A PC-alapú készülék a mérőszobában és a gyártásban is biztosítja a
nemzetközi szabványok szerinti összes szokásos jellemzőt és profilt.
A nagy teljesítményű MarSurf XR
20 a felületmérés-technikában
szerzett több évtizedes tapasztalatot jövőbe mutató technológiával,
áttekinthető szimbólumokkal és
komfortos kezelési segédeszközökkel egyesíti.
A GD 120 előtoló készülékkel
max. 120 mm mérési hossz
lehetséges.
Az érdesség mélység kiértékelése
mellett a profilok és a hullámosság
kiértékelése is végrehajtható.
• Több mint 100 jellemző választható az R-, P- és W-profilokhoz
az ISO / JIS, ASME vagy MOTIF
(ISO 12085) szerint
• Tűrésfelügyelet és statisztika
minden jellemzőre vonatkozóan
• Quick&Easy mérőprogramok
gyors elkészítése Teach-In
eljárással
• Széleskörű jegyzőkönyvezés
• Automatikus funkció a szűrő és a
tapintási szakasz szabványos
kiválasztásához
• Különböző kalibrálási módszerek
(statikus / dinamikus) támogatása az Ra vagy Rz paraméter
megadásával
• Beállítható karbantartási és
kalibrálási intervallumok
• Szimulációs üzemmód a
munkamódszer gyors megismeréséhez
• Számos mérőállomás-konfiguráció egyéni alkalmazásokhoz
Szállítási terjedelem:
• MarSurf XR 20 PC-vel, Midrange
Standard, SW XR 20, Mahr licenc
kulcs
• TFT-képernyő
• Előtoló készülék MarSurf GD 120
• Tapintórendszer MFW 250 B
készlet
• Mérőállvány MarSurf ST 500
• Kalibráló etalon PGN– 3
• Kézi vezérlőpult MCP 23
• XY-asztal CT 300

Műszaki adatok
Mérési elv

Metszettapintós módszer

Tapintó

R-tapintó, MFW 250 B

Méréstartomány
Szűrő ISO/JIS szerint
Egyedi mérési szakaszok n száma
ISO/JIS szerint
Tapintási szakaszok

MFW 250: ±25 μm, ±250 μm, (±750 μm-ig); ±1000 μin, ±10 000 μin (±30 000-ig)
Szűrő ISO 16610– 21 (korábban ISO 11562) szerint, robusztus Gauß-szűrő ISO
16610– 31 szerint, szűrő ISO 13565 szerint
1 és 50 között (standard: 5)
Automatika; 0,56 mm; 1,75 mm; 5,6 mm; 17,5 mm, 56 mm*,
Mérés megállásig, változó
* A tapintási szakasz az előtoló készüléktől függ
Több mint 100 jellemző az R-, P- és W-profilokhoz
aktuális ISO/JIS vagy Motif (ISO 12085) szabvány szerint

Jellemző értékek

Alkalmazások
Gépgyártás
Csapágyak, menetek, menetes rudak, golyóorsók,
tengelyek, fogaslécek, szelepek
Gépjárműipar
Kormány, fékrendszer, sebességváltó, forgattyús tengely, bütykös tengely, hengerfej, hengerblokk,
turbófeltöltő
Orvostudomány
Érdességmérés a csípő- és térdprotéziseken
Repülő- és űripar
Turbinakomponensek
Optika
Különféle optikai komponensek

Tartozékok
Opcionális:
• Mérőállvány MarSurf ST 750
• Kézi vezérlőpult botkormánnyal és LCD kijelzővel
• Párhuzamsatu
• Prizmablokk
• Készülékasztal
• Rezgéscsillapító rendszer
• Mérőkabin
Általános szoftveropciók:
• Opció - Domináns hullámosság (WDc) MarWinhez
• Opció - Jellemző értékek ISO 13565– 3
• Opció - QS-STAT / QS-STAT Plus
• Opció - Profilszerkesztés
• Opció - Felhasználó által definiált jellemző értékek
• Opció - Kontúr 1 MarSurf XR 1-hez / XR 20-hoz
• Opció - Topográfia

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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MarSurf XC 2 a CD 120. Kontúrmérő állomás
Belépő a pontos kontúrmérésbe
A munkadarabok és a szerszámok
funkció szempontjából fontos geometriáinak mérése és kiértékelése
a legelemibb követelményekhez
a kutatás, a technika és az ipar
területén. Egyre gyakrabban részesítik előnyben a gyors, egyszerű
és kedvező árú 2D-s kontúrmérő
rendszert más eljárásokkal szemben. A MarSurf XC 2 egyrészt
minden pontosságra és különböző
kiértékelési kritériumokra vonatkozó igényt kielégít. Másrészt mindig
biztos és megbízható eredményeket szolgáltat.
• Asszociatív elemek, vagyis referenciaelemektől függő értékek
azonnali módosítása változás
esetén
• A jelszóval védett felhasználói
hozzáférési jogok kizárják a
szakszerűtlen kezelést
• Kiváló kalibrálási eljárás a sokéves tapasztalatnak köszönhetően, ide tartozik a geometriakalibrálás, a mérőerő-kalibrálás,
a behajlás kompenzálása stb.
• Stabil és merev tapintók
• Az előtolókészüléket nyugodt
járás, stabilitás és pontosság
jellemzi
• Tapintókar automatikus süllyesztése és elemelése egyénileg
beállítható sebességgel
• Nagy pozicionálási sebesség
• Ütközésvédelem a szabadalmaztatott tapintókar-rögzítőnek
köszönhetően
Szállítási terjedelem:
• MarSurf XC 2 PC-vel, Midrange
Standard, MarSurf XC 2 szoftver,
Mahr licenc kulcs
• TFT-képernyő
• Előtolókészülék MarSurf CD 120
• MarSurf ST 500 mérőállvány
befogóval
• Kalibráló készlet
• Kézi kezelőpult MCP 23
• CT 120 XY-asztal forgásállítással

Műszaki adatok
Méréstartomány

(Z-n) 50 mm

Tapintási szakaszok

0,2 mm és 120 mm között

Mérőerő
Letapogatási szög

1 mN és 120 mN között
sima felületeken kitérés szerint: 88°-ig lejtő oldalak, 77°-ig emelkedő oldalak

Tapintási sebesség (Z-n)
Felbontás

Vezetéseltérés

0,1– 1 mm/s
Z-n mérőcsúcsra vonatkoztatva: 0,38 µm (tapintókar = 350 mm) / 0,19 µm (tapintókar = 175 mm)
Z-n mérőrendszerre vonatkozóan: 0,04 µm
< 1 µm (120 mm felett)

Mérési sebesség
Pozicionálási sebesség
Tapintókar hossz

0,2 mm/s és 4 mm/s között
X-en és visszajárási sebesség: 0,2 és 8 mm/s-ig között
Z-n: 0,2 és 10 mm/s-ig között
175 mm, 350 mm

Tapintócsúcs-sugár

Alkalmazások
Gépgyártás
Csapágyak, menetek, menetes rudak, golyóorsók,
tengelyek, fogaslécek
Gyártásközi mérés
Kontúrmérés részben automatikus folyamatban
Gépjárműipar
Kormány, fékrendszer, sebességváltó, forgattyús tengely, bütykös tengely, hengerfej
Orvostudomány
Csípő- és térdprotézisek kontúrja, orvostechnikai
csavarok kontúrja, fogimplantátumok kontúrja

25 µm

Tartozékok
Opcionális:
• Mérőállvány MarSurf ST 750
• Kézi vezérlőpult botkormánnyal és MCP 21 display-jel
• Párhuzamsatu, prizmablokk
• Készülékasztal
Szoftveropciók:
• Opció - DXF import
• Opció - Tangenciális elemek
• Opció - Menet kiértékelése
• Opció – Él letörés
• Opció - QS-STAT / QS-STAT Plus
• Opció - Topográfia

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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MarSurf XC 20 a PCV 200. Kontúrmérő állomás
A kontúrmérés új mércéje
A MarSurf XC 20 abszolút csúcskészülék a kontúrkiértékelésben. Ami kb. 30 évvel ezelőtt az
előtolókészülékből és x-y-íróból
álló konturográffal kezdődött, az
mára csúcsminőségű, legmodernebb technológiájú kontúrmérő
rendszerré fejlődött. Az optimálisan összehangolt készülékkonfiguráció a maximális teljesítmény-színvonalat kínálja. A megbízható mérő- és kiértékelőszoftver
az előtolókészüléket és a mérőállványt is vezérli és pozícionálja.
• A folyamatra vonatkozó megjegyzések jeleníthetők meg
• A kiértékeléseket és az automatikus folyamatokat interaktív
kezelőelemek támogatják
• A felső és az alsó kontúr mérése
az úgynevezett „duplacsúcsos
tapintóval” történik, ezek a
kontúrok egymáshoz képest is
kiértékelhetők
• Profilszakaszok képzése különböző paraméterek szakaszonkénti kiértékelésével
• Akadályok, pl. furatok vagy
meredek oldalak szegmentált
mérése lehetséges
• Dxf-fájlok előírt-/ténylegesérték-összehasonlításhoz
történő importálása és exportálása támogatott
• PCV 200 előtolókészülék szabadalmaztatott tapintókar-rögzítővel a tapintókar szerszám
nélküli, reprodukálható cseréje
érdekében
• Mérőállomás flexibilitása a szabadalmaztatott tapintórendszer
révén
• A manuálisan szabadon variálható tapintóerők szintén növelik
a flexibilitást
• Előírt profilok szintetikus elkészítése egyenesekből és körívekből
• Az előírt és tényleges profil
összehasonlítása nem probléma.
Még az egy profilon belüli különböző tűrések is szelektálhatók a
megnevezés szerint
Szállítási terjedelem:
• MarSurf XC 20 PC-vel, Midrange
Standard XC 20 szoftverrel,
Mahr licenc kulcs
• TFT-képernyő
• MarSurf PCV 200 előtolókészülék
• MarSurf ST 500 mérőállvány
befogóval
• Kalibráló készlet
• Kézi kezelőpult MCP 23
• XY-asztal CT 300

Műszaki adatok
Méréstartomány

(Z-n) 50 mm

Tapintási szakaszok
Mérőerő
Letapogatási szög

0,2 és 200 mm között
1 mN és 120 mN között, lefele és felfele (a MarSurf XC 20-ban beállítható)
sima felületeken kitérés szerint: 88°-ig lejtő oldalak, 77°-ig emelkedő oldalak

Tapintási sebesség (Z-n)
Felbontás

Vezetéseltérés

0,1– 1 mm/s
Z-n mérőcsúcsra vonatkoztatva: 0,38 µm (tapintókar = 350 mm) / 0,19 µm (tapintókar = 175 mm)
Z-n mérőrendszerre vonatkozóan: 0,04 µm
< 1 µm (200 mm felett)

Mérési sebesség

0,2 mm/s és 4 mm/s között

Pozicionálási sebesség

X-en és visszajárási sebesség: 0,2 és 8 mm/s-ig között
Z-n: 0,2 és 10 mm/s-ig között
175 mm, 350 mm

Tapintókar hossz
Tapintócsúcs-sugár

25 µm

Alkalmazások
Gépgyártás
Csapágyak, menetek, menetes rudak, golyóorsók,
tengelyek, fogaslécek
Gyártásközi mérés
Kontúrmérés részben automatikus folyamatban
Gépjárműipar
Kormány, fékrendszer, sebességváltó, forgattyús tengely, bütykös tengely, hengerfej
Orvostudomány
Csípő- és térdprotézisek kontúrja, orvostechnikai
csavarok kontúrja, fogimplantátumok kontúrja

Tartozékok
Opcionális:
• Mérőállvány MarSurf ST 750
• Kézi kezelőpult joystickkal és MCP 21 display-jel
• Párhuzamsatu, prizmablokk
• Készülékasztal
Szoftveropciók:
• Opció - Menet kiértékelése
• Opció - Él letörés
• Opció - QS-STAT / QS-STAT Plus
• Opció - Topográfia

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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MarSurf XCR 20. Édesség- és kontúrmérő állomás
Érdesség- és kontúrmérés egy
mérőállomáson a MarSurf XCR 20-szal
A kombinált mérőállomás lehetővé
teszi az érdességmérés- és a
kontúrmérések egy mérőállomáson történő végrehajtását.
Mérési feladat szerint aktiválható a
GD 25 előtolókészülék az érdességmérésekhez, illetve a PCV
előtolókészülék a kontúrmérésekhez.
A két mérőrendszer kombinált
felfogó van a mérőállványra
rögzítve.

• Helymegtakarítás: két előtoló
készülék egy MarSurf ST 500
vagy ST 750 mérőállványra
történő felhelyezése kombinált
felfogó segítségével
• Az érdesség- és kontúrmérés
kiértékelése egy mérésből
lehetséges
• Nagy pontosságú kontúr- és
érdességkiértékelés a MarSurf
LD 130 / LD 260 mérőrendszerrel, nagy mérési tartományt és
nagyon nagy felbontást igénylő
alkatrészeken
• Az érdesség- és kontúrmérés
közötti gyors váltás a szoftverplatformon belüli egyszerű
cserével, valamint a mechanikai
komponensek, pl. előtolókészülék és tapintó cseréjével
valósítható meg
Opciók:

Műszaki adatok
Érdesség mélység

XR 20 mit GD 25

Mérési elv

Metszettapintós módszer

Tapintó
Méréstartomány
Szűrő ISO/JIS szerint
Egyedi mérési szakaszok n száma
ISO/JIS szerint
Tapintási szakaszok

Jellemző értékek

R-tapintó, MFW 250 B
MFW 250: ±25 μm, ±250 μm, (±750 μm-ig); ±1000 μin, ±10 000 μin, (±30 000
μin-ig)
Szűrő ISO 16610– 21 (korábban ISO 11562) szerint, robusztus Gauß-szűrő ISO
16610– 31 szerint, szűrő ISO 13565 szerint
1 és 50 között (standard: 5)
Automatika; 0,56 mm; 1,75 mm; 5,6 mm; 17,5 mm, 56 mm*,
Mérés megállásig, változtatható
* A tapintási szakasz az előtolókészüléktől függ
Több mint 100 jellemző az R-, P- és W-profilokhoz
aktuális ISO/JIS vagy Motif (ISO 12085) szabvány szerint

Kontúr

XC 20 mit PCV 200

Méréstartomány

• MarSurf PCV 200 kontúr
előtolókészülék
• MarSurf GD 25 érdesség
előtolókészülék
Szállítási terjedelem:

(Z-n) 50 mm

Tapintási szakaszok
Mérőerő
Letapogatási szög

0,2 és 200 mm között
1 mN és 120 mN között, lefele és felfele (a MarSurf XC 20-ban beállítható)
sima felületeken kitérés szerint: 88°-ig lejtő oldalak, 77°-ig emelkedő oldalak

Tapintási sebesség (Z-n)
Felbontás

• MarSurf XCR 20 PC-vel, Midrange Standard, MarSurf XCR 20
szoftver, Mahr-licenc kulcs
• TFT-képernyő
• MarSurf PCV 200, MarSurf GD
25 előtolókészülék
• MarSurf ST 500 mérőállvány
kombinált felfogó
• Kalibráló készlet, PGN– 3
• Kézi vezérlőpult MCP 21
• XY-asztal CT 300

Vezetéseltérés

0,1– 1 mm/s
Z-n mérőcsúcsra vonatkoztatva: 0,38 µm (tapintókar = 350 mm) / 0,19 µm (tapintókar = 175 mm)
Z-n mérőrendszerre vonatkozóan: 0,04 µm
< 1 µm (200 mm felett)

Mérési sebesség
Pozicionálási sebesség
Tapintókar hossz

0,2 mm/s és 4 mm/s között
X-en és visszajárási sebesség: 0,2 és 8 mm/s-ig között
Z-n: 0,2 és 10 mm/s-ig között
175 mm, 350 mm

Tapintócsúcs-sugár

Alkalmazások
Gépgyártás
Csapágyak, menetek, menetes rudak, golyósorsók, tengelyek,
fogaslécek, szelepek
Gépjárműipar
Kormány, fékrendszer, sebességváltó, forgattyús tengely, bütykös
tengely, hengerfej, hengerblokk, turbófeltöltő
Orvostudomány
Csípő- és térdprotézisek kontúr- és érdességmélység-mérése, orvostechnikai csavarok kontúrja, fogimplantátumok kontúr- és érdességmélység-mérése
Repülő- és űripar
Turbinakomponensek
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25 µm

Tartozékok
Opcionális:
• Mérőállvány MarSurf ST 750
• Párhuzamsatu
• Készülékasztal
Szoftveropciók:
• Opció - Profilszerkesztés
• Opció - Domináns hullámosság
• Felhasználó által definiált jellemző
értékek
• Opció - Topográfia
• Opció - QS-STAT / QS-STAT Plus
• Opció - Menet kiértékelése

MarSurf UD 130/LD 130/LD 260. Kombinált kontúrés érdességmérő állomás
MarSurf UD 130
A Mahr a MarSurf UD 130 felváltja a sikeres MarSurf UD 120-at,
hiányt pótol a MarSurf LD 130
/ LD 260 Highend megoldás és
a MarSurf XCR 20 standard két
előtoló-készülékes kombinált
méőállomás között. A MarSurf UD
130 műszaki adatai a MarSurf UD
120-hoz viszonyítva lényegesen
jobbak, speciálisan a mérési és
pozícionálási sebességek lehetővé
teszik az egy munkadarabra eső
mérési idő csökkentését.
MarSurf LD 130 / LD 260. Lépés
egy új dimenzióba
Az „egylépcsős” kombinált
kontúr- és érdesség mérés a
Mahr jól bevált csúcsminőségű
méréstechnikájának köszönhetően
kiváló megoldás. A MarSurf LD
130 és LD 260 mérőállomások az
első generáció tapasztalatainak
következetes továbbfejlesztésével
és bevonásával tűnnek ki.
• Érdesség- és kontúrmérés egy
lépcsőben
• A mérési és pozicionálási pontosság jelentősen lecsökkenti a
mérési időket
• Innovatív tapintórendszer megoldás
• A tapintókarok gyors és biztonságos cseréje a tapintókarok
egyidejű felismerésével a mágneses tartónak köszönhetően
• Hosszú mérési szakasz 260 mmig (MarSurf LD 260) 13 mm (100
mm hosszú tapintókarnál), ill. 26
mm (200 mm hosszú tapintókarnál) mérési tartománnyal
• Könnyű szervizelhetőség a moduláris felépítésnek köszönhetően
• Karbantartás a mérőállványról,
komplett leszerelés nélkül
lehetséges
Szállítási terjedelem:
• MarSurf XCR 20 Midrange LDvel, MarSurf XCR 20 szoftver,
Mahr licenc kulcs
• TFT-képernyő
• Kézi vezérlőpult MCP 21
• MarSurf LD 130 vagy LD 260
előtoló készülék tapintórendszerrel és LP D 14– 10– 2/60° és LP D
14– 10– 500 tapintókarokkal
• Kontúr 1 kalibráló etalon, 1.
pontossági osztályhoz
• MarSurf ST 500 CNC mérőállvány HG 700 mm x 550 mm gránit
lappal és vezérlőmodullal
• Rezgéscsillapító készlet
• XY-asztal CT 300

Műszaki adatok
Mérési pontok száma / mérés (max.)
Profilpont távolság X-ben
Maradék érték

A tapintó méréstartománya

Tapintási szakaszok
Mérőerő
Felbontás
Mérési sebesség

Pozicionálási sebesség

UD 130

LD 130

LD 260

520 000 pont

1,3 millió pont

2,6 millió pont

0,25 µm – 10 µm

0,05 μm– 30 μm

ha vt = 0,1 mm/s:
Rz0 ≤ 40 nm
Rq0 ≤ 4 nm, tipikus
10 mm (100 mm tapintókar), 20 mm (200 mm
tapintókar)
0,1 és 130 mm között

ha vt = 0,1 mm/s:
Rz0 ≤ 20 nm
Rq0 ≤ 1 nm, tipikus
13 mm (100 mm tapintókar), 26 mm (200 mm tapintókar)

1 mN és 30 mN között,
szoftverrel beállítható
2 nm

0,5 mN és 30 mN között, szoftverrel beállítható

0,1 mm/s és 5 mm/s között;
érdesség méréshez
0,1 és 0,5 mm/s között
ajánlott
0,1 és 30 mm/s között

0,02 mm/s és 10 mm/s
0,02 mm/s és 10 mm/s
között;
között;
érdesség mérésekhez
érdesség méréshez
0,1 és 0,5 mm/s között
0,1 és 0,5 mm/s között
ajánlott
ajánlott
0,02 mm/s és 200 mm/s között

Alkalmazások
Gépgyártás
Gördülőcsapágyak, menetek, menetes rudak,
golyóorsók, tengelyek, fogaslécek, gömbfejek, szelepek
Gyártásközi mérés
Kontúr- és érdességmélység-mérés részben automatikus
és teljesen automatikus folyamatban
Gépjárműipar
Motorrészek, mint hengerblokk, hengerfej, forgattyús
tengely, bütykös tengely, szelepek, kormány, hajtóművek, befecskendező rendszerek, turbófeltöltők
Orvostudomány
Csípő- és térdprotézisek kontúr- és érdességmélység
mérése, orvostechnikai csavarok kontúrmérése, fogimplantátumok kontúr- és érdességmélység mérése
Optika
Aszférikus lencsék kontúr- és érdességmélység mérése

0,1 mm– 130 mm

0,1 mm– 260 mm

0,8 nm

Tartozékok
• Mérőállvány ST 750
• Párhuzamsatu
• Prizmablokk, készülékasztal
• Mérőkabin
• Nagy tapintókar-választék
• Szoftveropciók:
• Opció - Profilszerkesztés
• Opció - Domináns hullámosság (WDc) MarWinhez
• Opció - Jellemző értékek ISO 13565– 3
• Opció - Felhasználó által definiált jellemző értékek
(Kiegészítésképpen a paraméter vagy alkalmazástechnikai munka szükséges)
• Opció - Topográfia (csak MarSurf XT MarWin)
• Opció: MarSurf XT MfM-mel / MfM plus-szal
• Opció - Menet kiértékelése
• Opció - Kétcsúcsos tapintó MarSurf LD-hez / MarWin-hez
• Opció - Élletörés-kiértékelés (Bosch szabvány
szerint)
• Opció - QS-STAT / QS-STAT Plus
• Opció - Digitális I/O készlet

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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MarSurf CNC modular
MarSurf CNC modular.
CNC-mérőállomások hagyományos komponensekből
Egy standard felületmérő gép
kiegészítő tengelyekkel és szükség
esetén mérőkabin hozzáadásával felépíthető egy kényelmesen
használható részben automatikus
CNC-mérőállomás

• Vezérlés plug-and-play konfigurációja
• Egyszerű kezelés a MarSurf
szoftver mérőasszisztense
segítségével
• „Ötletes” univerzális koncepció a
munkadarab-befogáshoz és
leszorításhoz
• Csekély oktatási igény
Szállítási terjedelem:
• Mérőállomás MarSurf XR 20, GD
120-szal
• alternatív: Mérőállomás MarSurf
XC 20 PCV 200-zal
• alternatív: Mérőállomás MarSurf
LD 130 / LD 260 / UD 130
• CNC-Midrange vezérléssel
• Mérőállvány MarSurf ST 500 /
750 CNC
• Kézi vezérlőpult MCP 21
Opcionális asztaltengelyek
• T1S-L lineáris tengely 200 mm
• T1S-R rotációs tengely
• T3S-LLR 3 asztaltengely, mely 2
lineáris és egy rotációs tengelyből áll
Opcionális mérőkabin

Műszaki adatok
T1S-L
Lineáris tengely
Vezérlőmodullal CNC Midrange-hez
Állítási úthossz 200 mm
Méretek 510 mm x 200 mm x 200 mm
Teherbírás 50 kg
T1S-R
Rotációs tengely
Standard befogólemezzel és vezérlőmodullal Midrange CNC-hez
TA vagy TC tengelyként használható
Méretek 270 mm x 200 mm x 210 mm
Teherbírás 30 kg
T3S-LLR
3 tengelyes kombináció
Standard befogólemezzel és vezérlőmodullal CNC Midrange-hez
Többtengelyes, monolit felépítés TX-TY-TC tengelyekből
Teherbírás 30 kg

Alkalmazások
Gyártásközi mérés
• Palettamérés
• Topográfiamérés
• Több mérési hely egy alkatrészen átszerelés nélkül

Tartozékok
• Asztallap szorítógömbös adapterrel és univerzális befogólappal
• Hagyományos mérőállomás átszerelése MarSurf CNC modulár készülékre

• X tengely automatikus beállítása
• Univerzális mérőállomás sokfajta mérési feladathoz
• Automatikus váltópont keresés

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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MarSurf CNC premium
MarSurf CNC premium
A MarSurf CNC koncepció a
teljesen automatikus gyártási folyamatban kínál értékes
megoldást az érdesség és
kontúrméréshez. Ezzel a mérőállomás-koncepcióval a Mahr világszerte új mércét állított fel.
A komplex mérési feladatok megbízhatóan és folyamatbiztosan
végezhetők el teljesen automatikusan, kezelői befolyásolás nélkül.
Tapintókar-cserélő egységgel
felszerelve még a komplex és
sokoldalú mérési feladatok is teljesen automatikusan futtathatóak
kezelői befolyásolás nélkül.
Különböző motorikus asztal- és
segédtengelyekből összehangolt
komponensprogram és a jól bevált
előtolóegységek, tapintórendszerek biztosítják az optimális
megoldást.
A Mahr MarWin szoftverplatformjával Ön egy olyan tökéletes, moduláris, több termékhez alkalmas
vezérlő- és kiértékelő rendszert
használ, amely jelentős előnyöket
nyújt különösen a CNC-üzemhez
szükséges folyamatbiztonsághoz
és flexibilitáshoz.
Tapintókar-cserélő szerkezet
TWE:
Az LD rendszerben 10 különböző
tapintókar cserélhető teljesen
automatikusan.

Alkalmazások
Gépjárműipar
• Alkatrészek befecskendezési technológiához
Motoralkatrészek
• Hengerfej
• Hengerblokk
• Forgattyús tengely
• Bütykös tengely
• Hajtókar
Automatikus váltómű
• Fogasléc / kormányanya
• Fékrendszer komponensekA MarSurf CNC prémium előnyei az Ön számára
• Univerzális gépkoncepció a munkadarabok, a kontúrok és az érdesség automatikus méréséhez
• A munkadarab nagyságára, a munkadarab súlyára és a geometriára vonatkozóan megfelelő modelleket és
optimálisan egyeztetett asztali és segédtengely rendszereket biztosítanak, mely a mérőállomás konfigurációjának alapját képezi
• A környezetnek megfelelő kabinrendszer a szükséges biztonsági modulokkal együtt rendelkezésre áll
• A munkadarabok manuális rakodásán kívül konfigurálható egy automatikus rakodóállomás is

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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MarSurf. A Mahr optikai méréstechnikája
3D-s mérőrendszer felületelemzéshez és alkatrész geometriához
A tapintásos méréstechnika mellett különösen az elmúlt években az optikai méréstechnika jelentősége is megnőtt. A munkadarabok optikai
vizsgálatának okai sokrétűek:
•
•
•
•
•

a puha vagy folyékony felületek nem sérülnek, nincs alakváltozás
a tapintóelemek nem használódnak el
A síkszerű mérésnek és az új szabványos felületi paraméterek kiértékelésének is köszönhetően időt takarít meg.
A heterogén felületek statikusan biztonságos mérési eredményei nem egyértelműen definiált megmunkálási irányokkal
Az alkatrész-geometria gyors és komplett méréseA Mahr-tól, mint az Ön méréstechnikai partnerétől mindig a megfelelő megoldást kapja. A tapintásos és
az optikai szenzorok terén szerzett sok évtizedes tapasztalat garantálja, hogy a megfelelő készülékkel a biztos eredményeket kapja.
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MarSurf CWM 100
MarSurf CWM 100, a nagy pontosságú és számítógép-vezérelt
optikai mérőkészülék szubnanométeres felbontással. A
kombinált 3D-s mérőrendszer a
konfokális mikroszkópból és fehér
fényű interferométerből áll
• Maximális pontosság a szubnanométeres felbontásnak köszönhetően
• Univerzális alkalmasság a műszaki, optikai és tükröződő felületekhez, továbbá az áramköri
lapok, a félvezető termékek és a
biológiai szövetek felületeihez
• 2D-s felületelemzés és
méréskiértékelések
• Topográfiai 3D-s felületelemzés
és méréskiértékelések
• Gyors mérések - rövid mérési
idők
• Mikroszkopikus képmezőméretek, egyszerű bővíthetőség a
teljesen automatikus stitching
folyamatnak köszönhetően
• Automatikus asztal- és tárgypozícionálás: 100 mm x 100 mm, nagyobb utak külön érdeklődésre
• A széles objektívválaszték lehetővé teszi az ideális igazítást a
mérendő tárgyhoz
• Gránitalap és gránitoszlopos
masszív szerkezet a lehető legjobb rezgéscsillapításhoz
• Professzionális kiértékelő szoftver
MountainsMap© alapján
Szállítási terjedelem:
• Szenzoregység részei:
– KFM konfokális mikroszkóp
hatszoros objektívrevolverrel
– Kamera 780 pixel x 580 pixel,
48 kép/s-ig (standard verzió)
– 100 mm CNC-vezérelt Z tengely beépített Heidenhain üveg
mérőléccel
– WLI szoftvermodul, „Inspector” szoftver
• Gránit alapállvány és oszlop
szenzoregységgel és CNC-vezérlelt tárgyasztallal
• Motorikus többtengelyes vezérlés Z tengelyhez és XY-asztalhoz
a munkadarabok pozícionáláshoz
és a képmező összefűzéséhez
• Objektívek (opcionális):
– 4x– 150x (konfokális mikroszkóp)
– 2,5x– 100x (fehér fényű interferométer)

Műszaki adatok
Mérési elv
Méréstartomány

Interferometrikus, fehér fényű interferometrikus és konfokális
Fényforrás (KFM és WLI): Nagyteljesítményű LED, 505 nm
Szenzoregység 100 mm Z-n mozgatható, CNC-vezérlésű
Tárgyasztal 100 mm X-en és Y-on mozgatható, CNC-vezérlésű
Interferométer, fehér fényű interferométer:
Méréstartomány (WLI): 4 mm felett (standard mód), 20 mm felett bővített módban
Konfokális mikroszkóp:
Méréstartomány (KFM): 10 mm-ig (Z-n felbontástól és objektívtől függően)

Alkalmazások
Gépgyártás
Mindenféle fémfelület (köszörült, hengerelt stb.),
lézerkezelt felületek is, kerámia- és műanyag felületek,
öntött felületek
Orvostudomány
Implantátumok, protézisek és szerszámok, fém-,
kerámia- és műanyag felületei
Elektronika
Bevonatok felületi elemzése, elektronikai és félvezető
alkatrészek mérése és elemzése

Tartozékok
• CT 120 kéttengelyes billenőasztal
• Szög-beállítóasztal +/– 30°
• Etalonkészlet
• Konfokális mikroszkóp:
• KFM objektívek 10x0,5; 20x0,75; 50x0,8;
100x0,9; További KFM objektívek, extra nagy
munkatávolságokkal, külön érdeklődésre
• Fehér fényű interferométer:
• WLI objektívek 2,5x0,075; 5x0,13; 10x0,3;
20x0,4; 50x0,55; 100x0,7

Optika
Különböző optikai komponensek (minden alapanyag)
alak- és érdességelemzése

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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MarSurf WM 100
• MarSurf CWM 100 nagy
pontosságú optikai mérőkészülék
szubnanométeres felbontással
és mérési pontossággal. 3D-s
fehér fény interferometria elvén
működő mérőrendszer.
• Nagy pontosság a
szubnanométeres felbontásnak
és mérési pontosságnak
köszönhetően
• Univerzális alkalmasság az
optikai és tükröződő
felületekhez, finom műszaki
felületekhez, továbbá az
áramköri lapok, félvezető
termékek és biológiai szövetek
felületeihez
• 2D-s felületelemzés és
méréskiértékelések
• Topográfiai 3D-s felületelemzés
és méréskiértékelések
• Gyors mérések - rövid mérési
idők
• Manuális asztal-, ill.
tárgypozícionálás max. 4
tengelyen
• A széles objektívválaszték
lehetővé teszi az ideális igazítást
a mérendő tárgyhoz
• Stabil felépítés gránit alaplappal
• Professzionális kiértékelőszoftver
MountainsMap© alapján
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Szállítási terjedelem:
Szenzoregység részei:
WLI szenzorfej
Kamera 768x582 pixel, max. 48
kép/s
100 µm Z tengely piezohajtással
WLI szoftvermodul, „Inspector”
szoftver
Gránitalap és oszlop a
szenzoregység manuális
Z-pozícionálásához
Manuális XY-tárgyasztal
próbapozícionálásra
Objektív 20x0,4 DI (fehér fényű
interferométer)

Mérési elv
Méréstartomány

Interferometrikus, fehér fényű interferometrikus
Fényforrás (WLI): Nagyteljesítményű LED, 505 nm
Szenzoregység 200 mm-re Z-n manuálisan mozgatható
Tárgyasztal X és Y irányban manuálisan mozgatható
Interferométer, fehér fényű interferométer:
Mérési tartomány (WLI): 100 µm-ig (függőleges)

Alkalmazások
• Gépgyártás
• Mindenféle finom fémfelület (köszörült, hengerelt
stb.), lézerkezelt felületek is, finom kerámia- és
műanyag felületek, öntött felületek
• Orvostudomány
• Implantátumok, protézisek és szerszámok fém-,
kerámia- és műanyag felületei
• Elektronika
• Bevonatok felületi elemzése, elektronikai és félvezető
alkatrészek mérése és elemzése

Tartozékok
CT 120 kéttengelyes billenőasztal
Szög-beállítóasztal +/– 30°
Etalon készlet
Fehér fényű interferométer:
WLI objektívek 2,5x0,075; 5x0,13; 10x0,3; 20x0,4;
50x0,55; 100x0,7
Opcionális:
• Aktív rezgéscsillapítással a lehető legjobb vibráció
csillapításért a nanométeres és szubnanométeres
tartományban történő méréshez

• Optika
• Különböző optikai komponensek érdességi elemzése
(minden anyag)

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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MarSurf topográfia Software XT 20, MfM, MfM plus
• A funkció szempontjából
lényeges felületi struktúrák
gyakran csak 3D-ábrázolású
topográfiával ítélhetők meg és
értékelhetők ki.
• A MarSurf XT 20, a MarSurf
MfM és MfM plus kiértékelő
szoftverrel optimálisan igazított
topográfiai csomagokat kap,
melyek mind a tapintásos
méréstechnikához, mind az
optikai méréstechnikához
alkalmazhatók.
• Az ábrázolások különböző
típusainak egyszerű
elérhetősége, pl.:
• 2D-s metszettapintós ábrázolás
• 3D-s topográfiai kép
• Hibás színek ábrázolása
• Foto realisztikus ábrázolás
• lehetővé teszi a felületi struktúra
átfogó és áttekinthető
értékelését
• Topográfiai kiértékelések például
a kopásvizsgálatoknál
szükségesek.
• Itt nemcsak a 2D-s
paraméterekre, hanem a 3D-s
magassági paraméterekre és
térfogat-jellemzőkre is szükség
van a kopás megbízható
elemzéséhez.

A MarSurf MfM és MfM plus szoftver lényeges
kiértékelési jellemzői
MarSurf MfM
Alap
• Dokumentáció
• 8 nyelv
• Tűrések
Ábrázolások és kiértékelések
• Fotó szimuláció
• Hibás színek ábrázolása
• 3D-s nézet
• Abbott-Firestone görbe
• 3D-alapjellemző
Kiértékelések
• Zónák bevonása / elhatárolása
• Zoom, szimmetriák, forgatások
• Felületek kivonása
• Felületek kijavítása
• Felületek összevonása
• ....

• 3D-s nézet
• Abbott-Firestone görbe
• 3D-alapjellemző
Kiértékelések
• Zónák bevonása / elhatárolása
• Zoom, szimmetriák, forgatások
• Felületek kivonása
• Felületek kijavítása
• Felületek összevonása
• FFT
• Automatikus korreláció
• Interkorreláció
• Speciális szűrési módszerek
• 3D haladó jellemző értékek
• 3D Motif kiértékelések
• Peak Count megoszlás
• Spectral elemzés
• Szigettérfogat
• ....

MarSurf MfM plus
Alap
• Dokumentáció
• 8 nyelv
• Tűrések
Ábrázolások és kiértékelések
• Fotó szimuláció
• Hibás színek ábrázolása
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