Aszférikus és szabadformájú lencsék átfogó vizsgálata:
A MarOpto szolgáltatja a méréstechnikát minden megmunkálási lépés számára.

Ezt jelenti számunkra az EXACTLY!

A gyártásközi méréstechnikai feladatok a gyártástechnológiai innovációkkal párhuzamosan, nagyon gyors ütemben nőnek. A pontossággal
szemben támasztott egyre növekvő követelmények és az egyre csökkenő termelési (csiszolás, polírozás stb.) ütemidők következtében elkerülhetetlen a közvetlenül a gyártógépnél végrehajtott gyors mérés biztosítása. A selejt keletkezésének elkerülése érdekében ott kell mérni,
ahol a termék keletkezik, és biztosítani kell a gyors visszajelzést a gyártási folyamat részére. A flexibilis MarOpto méréstechnikával a Mahr a
megfelelő mérési megoldást kínálja a gyors és pontos méréshez már a termelésben.
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MAROPTO. MÉRŐKÉSZÜLÉK AZ OPTIKAI IPARHOZ
MarOpto FI 1040 Z
Fizeau interferométer

515

MarOpto FI 1100 Z
Fizeau interferométer
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MarOpto FI 3100 VB
Fizeau interferométer
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MarSurf LD 130 / 260 Aspheric 2D and 3D
Aszférikus mérőállomás
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MarForm MFU 200 Aspheric 3D
Nagy pontosságú 3D-s mérőállomás
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A MAROPTO termékekkel kapcsolatos aktuális információk
weboldalunkon találhatók: www.mahr.com, WebCode 21872
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MarOpto. Fizeau interferométer
Sokoldalúság és nagy teljesítmény a mérőszobában és a gyártásban
A nagy teljesítményű MarOpto Fizeau interferométerek lehetővé teszik a síkoptikák és szférikus felületek, valamint hullámfrontok átvilágításban történő, érintés nélküli mérését. Így ideálisan alkalmasak az optikai komponensek, pl. síkoptikák, prizmák, lencsék, fém precíziós munkadarabok (csapágyak, tömítő felületek, csiszolt kerámiák) mérésére.
A mérések a diffrakciós gyűrűk egyszerű meghatározásával az IntelliPhase static spatial carrier elemzéssel vagy a fázismodulált interferométer
vizsgálatával végezhetők el. A MarOpto Fizeau interferométerek flexibilitást és kiváló teljesítőképességet kínálnak a modern ipari alkalmazásokhoz.
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MarOpto FI 1040 Z. Fizeau interferométer
Nagy teljesítményű 40 mm-es
Fizeau interferométer
síkoptikákhoz és szférikus
felületekhez
A MarOpto FI 1040 Z egy nagy
teljesítményű interferométer,
mely lehetővé teszi a síkoptikák
és szférikus felületek, valamint
hullámfrontok átvilágításban
történő, érintés nélküli mérését. A
MarOpto FI 1040 Z ezzel ideálisan
alkalmas az optikai komponensek,
pl. síkoptikák, prizmák, lencsék,
fém precíziós munkadarabok
(csapágyak, tömítő felületek,
csiszolt kerámiák) mérésére. A
mérések a diffrakciós gyűrűk
egyszerű meghatározásával az
IntelliPhase static spatial carrier
elemzéssel vagy a fázismodulált
interferométer vizsgálatával
végezhetők el. A MarOpto FI
1040 Z flexibilitást és kiváló
teljesítőképességet kínál a modern
ipari alkalmazásokhoz.
• 6x zoom a max. 1,5 mm átmérőjű munkadarabokhoz
• 3 mód az interferométeres elemzéshez: Fáziseltolás, IntelliPhase™ – static spatial carrier elemzés vagy a diffrakciós gyűrűk
értékelése (automatikusan vagy
manuálisan)
• A kis méret lehetővé teszi az
OEM-rendszerekbe való egyszerű
integrálást
• Kompakt, robusztus kivitel
• F / 0,7-F / 6,0 transzmissziós
szférikus elemek

Alkalmazások
• Átvilágítás- és felületmérés kis optikai alkatrészeken
• Mérések optikai alkatrészeken, megmunkált munkadarabokon, kerámiákon, félvezetőkön és lapkákon
• Beleértve a lencsefelületi sugarak mérését is

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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MarOpto FI 1100 Z. Fizeau interferométer
Nagy mérési pontosság
különleges flexibilitással és
sokszínűséggel
A MarOpto FI 1100 Z érintés
nélküli méréseket kínál a sík
és szférikus optikákon. Ezen
kívül elvégezhető az optikai
komponensek, ill. részegységek
hullámfront mérése is
átvilágításban. Ekkor a vizsgálat
vagy egyszerű diffrakciós
gyűrű szemrevételezéssel vagy
fázismodulált interferométeres
elemzéssel történik. Kiváló mérési
és elemzési lehetőségek jelennek
meg a meglévő IntelliWave
szoftver alkalmazásakor. A
jelenlegi igényes alkalmazásokat
a MarOpto FI 1100 Z
túlszárnyalja flexibilitásával és
megbízhatóságával, valamint
példátlan ár–érték arányával.
• Opcionális USB adatkimenet
(laptop vagy asztali gép) jellegzetes 1k x 1k felbontással
• Sokoldalúság, kiváló stabilitás és
ismétlési pontosság
• Zoom 1x-től 6x-ig, fókusz- és
csillapítás vezérlés
• A rezgésérzéketlenség Mahr
IntelliPhase Static-Spatial-Carrier
felvevő és kiértékelő szoftverével
érhető el.
• Kompakt, könnyű és stabil kivitel
• Referenciaoptikákkal és olyan
tartozékokkal kompatibilis,
melyek a szabványos 100 mm-es
(4“-os) adatcsatlakozást használják.
• Pontos mérések kedvező áron
• Vízszintes és függőeleges irányú
mérőállomások lehetségesek,
a síkoptikákhoz opcionálisan,
valamint lencsefelületi sugarak
méréséhez is.

Alkalmazások
• Mérések síkoptikákon, prizmákon, konkáv és konvex felületeken
• Ékszög- és homogenitásmérések
• Mérések megmunkált, kerámia- és lapkafelületeken
• Hullámfront elemzés optikai rendszereken és komponenseken
• Bevonás OEM-rendszerbe lehetséges

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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MarOpto FI 3100 VB. Fizeau interferométer
Szimultán fázis shifting a
vibrációra nem érzékeny
mérésekre termelési
környezetben MarOpto FI 3100
VB, a Fizeau interferométer az
egyidejűleg többszörös fázis
shiftinggel, egy vibrációtól
független mérőrendszer, mely
csak 10 µs minimális exponálási
időt biztosít. A MarOpto FI 3100
VB egyrészt optimalizálva van
a gyártásközi használathoz,
másrészt pedig nagyon nagy
pontosság, stabilitás és ismétlési
pontosság jellemzi. Az új Mahr
SPARC technológiával a mérési
hibák � / 50 alatt vannak a rezgés
elszigetelése nélkül.
• Abszolút rezgésérzéketlenség
• Fizeau sugárüzem
• Olyan felületek vizsgálhatók,
melyek visszaverődési tényezője
0,1 és 100% között van
• 10 µs befogási idő
• 1k x 1k felbontás
• Referenciaoptikákkal és olyan
tartozékokkal kompatibilis,
melyek a szabványos 100 mm-es
(4“-os) adatcsatlakozást használják.

Alkalmazások
• Mérések különböző méretű síkoptikákon, prizmákon, konkáv és konvex
felületeken
• Mérések nagy távolságra vákuumkamrákban is
• In-situ mérések optikai, polírozott és lapkafelületeken
• Termodinamikus folyamatok, mozgásban lévő objektumok gyors mérése
• Kettőstörés-hatások jellemzése és kompenzációja

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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MarSurf LD 130 / 260 Aspheric 2D és 3D. Aszférikus mérőállomás
MarSurf LD 130 / LD 260. Belépés egy új dimenzióba
A MarSurf LD 130 / 260 Aspheric egy nagy pontosságú 2D-s / 3D-s
felületmérő állomás az optikai komponensek kontúrjának és
érdességének jellemzéséhez.
A topográfia ellenőrzése az első megmunkálási lépésekben
• Az eltérések megfelelő időben történő felismerése, így nincsenek
költséges utómunkák.
• Az eltérésprofil exportálása géppel olvasható formátumban a
megmunkáló gép vezérléséhez.
Megnövelt rugalmasság
• A különböző forgásszimmetrikus aszférikus elemek egy
mérőrendszerrel mérhetők. Nem szükséges további befektetés.
• Nagy méréstartomány, 260 mm-ig (400 mm-ig összefűzés opcióval)
• Maximális mérési sebesség és dinamika (10 mm/s-ig nagyobb
lencséknél / 0,02 mm/s-ig mikro lencséknél)
• A tapintócsúcs szabad pozícionálhatósága
LP D tapintókar bionikus kivitelben
• A tapintórendszer tökéletesebb dinamikája a nagyobb merevség
és csillapítás, valamint a kisebb tehetetlenségi nyomaték miatt:
- A tapintórendszer teljes felépítése optimalizált
- Innovatív anyagkiválasztás
• Tapintókar integrált chippel:
- a tapintókar felismeréséért és azonosításáért,
- a tapintókar megfelelő felhelyezésének ellenőrzésére,
- a tapintókar a korrekciós adatokat tárolja és átadja.
Eredményei megfelelőek
• A nagy pontosságú MarSurf LD 130 / 260 az alapja a munkadarabok precíz mérésének. A 0,8 nm függőleges felbontás és a 100
nm-nél kisebb alakeltérés garantálja az aszférikus tulajdonságok
pontos visszaadását.
• Tapintókar csere ismételt kalibrálás nélkül.
• Meredek oldalú optikák mérése lehetséges.

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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MarForm MFU 200 Aspheric 3D. Nagy pontosságú 3D-s mérőállomás
A MarForm MFU 200 Aspheric 3D készüléket a Mahr az optikai
komponensek gyors és gyártásközi 2D-s / 3D-s vizsgálatához
fejlesztette ki. A MarForm mérőgépek évtizedek óta pontosságukról és
stabilitásukról híresek.
A MarForm MFU 200 Aspheric 3D készülékkel az optikai ipar ezen
tapasztalata most elérhetővé válik.
Pontosság
A MarForm MFU 200 Aspheric 3D készülék egy olyan, nagy
pontosságú mérőeszköz, amely rendkívül csekély mérési
bizonytalanságával ideálisan illeszthető a folyamatoptimalizálás
igényeihez.
Mérési elv
A MarForm MFU 200 Aspheric 3D készülékkel az optikai
komponensek topográfiája mérhető. Természetesen egy gyors 2D-s
mérés is felvehető egy tapintási szakasszal a lencse tetőpontján.
A 3D-s méréshez egy folyamatban két 90°-kal elforgatott lineáris
profil mérése történik a lencse tetőpontján. Majd több koncentrikus
körprofil kerül felvételre a C tengely elforgatásával. Ezek a mérési
pontok a topográfia létrehozásához használatosak. A tapintókar
szabad pozícionálhatósága lehetővé teszi a megszakadt felületek
mérését.
A mérőállomás rezgéscsillapított kabinban történő használatával a
zavaró külső hatások, a vibráció és a mérendő tárgy szennyeződése
megelőzhető.
Mérési folyamat
A mérés előtt válassza ki az előírt alaktípust, és állítsa be lencse
névleges paramétereit. A következő lépésben a mérési adatok
felvételre, majd összehasonlításra kerülnek a lencse névleges
adataival.
RMS-érték, PV-érték és emelkedési hiba (Slope Error) jellemző értékek
jelennek meg.
A szoftverben az aszférikus elemekhez az egyes paraméterek (pl. az
R0 görbületi sugár, a k kúpos állandó és az Ai aszférikus
együttható) az előírt és a fit aszférikus elemek illesztésekor a mérési
eredményekhez illeszthetők.
A meghatározott mérési értékek és az névleges lencse közötti
különbözeti topográfia színes kódolású magasságképként kerül
kiadásra. A 2D-s metszetek és a különbözeti topográfia ekkor az
ismert formátumokban exportálható a megmunkáló gép részére.
A szférikus és aszférikus elemek fent említett leírása szerinti mérése
mellett más forgásszimmetrikus objektumok is mérhetők és
értékelhetők az előírt alak, pl. a kúpmetszet- és húrmagasság, ill. a
3D-s pontfelhő segítségével.
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További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.
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A mérőmikroszkóp átláthatóságot biztosít a gyártási
minőségben - gyors, pontos, költségbarát és gyártásközeli.

Ezt jelenti számunkra az EXACTLY!

Manapság minden iparágban gyökeres változáson megy át a gyártásközi minőségellenőrzés: A munkadarabokat gyorsabban, pontosabban
és egyúttal költségkímélő módon kell megmérni. Ehhez járul hozzá a Mahr korszerű mérőmikroszkóp koncepciója. Segítségével például
gyorsan és gyártásközi módon ellenőrizhetők a furattávolságok, megvizsgálható a munkadarabok alakja, szöge vagy sugarai, érintés nélkül
megmérhetők a legkisebb alkatrészek, vagy megtekinthetők és mérhetők a nyomtatott áramköri lapok vezetőpályái. A mérőmikroszkópokat
szinte minden iparágban alkalmazzák: a gépgyártásban vagy az elektrotechnikában, a műanyagiparban vagy az orvosi technikában, sőt még
az élelmiszer- és gyógyszeriparban, valamint a bűnügyi laboratóriumokban is. A vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok, kutatóintézetek és
oktatási intézmények is alkalmazzák a Mahr mérőmikroszkópjait a figyelemreméltó ár–érték arány mellett pontos mérési eredmények eléréséhez.
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MARVISION. OPTIKAI MÉRŐKÉSZÜLÉKEK
Világítós nagyító
MarVision 130 LR

522

MarVision 130 WR

523

Sztereó zoom mikroszkóp
MarVision SM 150 / SM 151 / SM 150-100

524

MarVision SM 160 / SM 161

525

Műhelymikroszkóp
MarVision MM 200

526

MarVision MM 220

528

MarVision MM 420

530

MarVision MM 420 CNC

532

MarVision QM 300

534

Mikroszkóp tartozékok
MarVision 109 PS
Mini precíziós satuk készletben

535

MarVision 220 szett 1 / 220 ds

536

MarVision 200 fs
Hidegfényforrás

537
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MarVision 130 LR. Világítós nagyító
• A lámpafej 3D-s csuklóval
minden síkban pozícionálható
• Nagy hatósugár a mozgó
csuklóknak köszönhetően
• Abszolút karcolásálló
üvegnagyító
• Erős alumínium és nagy
teljesítményű műanyag
• Világítás tompítása
• Nagy látómező a torzításmentes
látásért
• Karbantartás nem igényel – LED
élettartama max. 50 000 h
• Kitűnő színvisszaadás
• Fényerősség 6000 lx alig 14
W-nál
• 40% energia megtakarítás a
szokásos nagyítós lámpákkal
szemben
• Szállítási terjedelem:
Asztalrögzítő, Nagyító burkolat,
Kezelési útmutató

Alkalmazás:
Látássegítő eszköz szemrevételezéses
vizsgálatokhoz, beállításokhoz, kis
szerelésekhez, mindenféle precíziós
munkához

Műszaki adatok
Rendelési sz.

4299350

Terméktípus



130 LR

Dioptriaszám



3,5; felragasztott pótlencsével 11,5



84x LED, 4 szegmens, abból 3 egyenként kapcsolható

b

mm

mm

4299350

384

400

180°
372

a

°

α

230 V/115 V; 50/60 Hz

180°

Rendelési
sz.


153 mm



18
0

Energiaellátás:

mm

°

Látómező - átmérő mm-ben

18
0

Lámpatípus

0
13

°

b

ø 265 x 21

360°

Tartozékok
Rendelési
sz.


Termékmegnevezés

Terméktípus


4299355

Asztalperem-szorító 130 LR-hez

130 Tk

4299357

Kiegészítő nagyító, 3,5 dioptriás

130 Zl



522

MarVision | Optikai mérőkészülékek

MarVision 130 WR. Világítós nagyítók

Alkalmazás:

• Mélyen fekvő felületek, pl. furatok,
belső menetek stb. ellenőrzéséhez

Műszaki adatok
Rendelési sz.

4299300

Terméktípus



Dioptriaszám



4

Lámpatípus



Kör alakú fénycsöves lámpa

Nagyítás



2

Energiaellátás:



230 V / 50 Hz

Rendelési
sz.


α

b

mm

mm

4299300

443

430

130 WR

a

b

• Látássegítő eszköz
szemrevételezéses
vizsgálatokhoz, beállításokhoz,
kis szerelésekhez, mindenféle
precíziós munkához
• A csuklós karos lámpafej 130 t
asztali talppal vagy 130
kl asztalperem-szorítóval
használható
• A lámpafej 3D-s csuklóval
minden síkban pozícionálható
• Rugós tehermentesítésű csuklók
gondoskodnak a könnyű
beállíthatóságról és a nagy
hatósugárról, utánrezgés nélkül
• Nagy felületű, csiszolt üvegnagyító a széleken is éles
optikával, torzításmentes
nagyítással
• Lencseátmérő 120 mm, kétszeres
nagyítással. A tükrözésmentes
fénycsöves lámpák világos,
árnyékmentes fényt juttatnak a
tárgyra és a munkaterületre
• Alacsony áramfogyasztás az
energiatakarékos lámpa
következtében
• Szállítási terjedelem: Kezelési
útmutató, asztalperem-szorító ill.
rögzítés nélkül

Tartozékok
Rendelési
sz.


Termékmegnevezés

Terméktípus


4299005

Fénycső, kör alakú



4298320

Asztalperem-szorító 130 W-hez/WR-hez

130 kl

4298310

Asztalláb 130 W-hez/WR-hez

130 t
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MarVision SM 150 / SM 150– 100 / SM 151. Sztereó zoom mikroszkóp
• Kiváló optika a nagy fényerejű,
éles, háromdimenziós képek
készítéséhez
• Nagyítás zoom objektívvel
állítható
• Fókuszálás ergonomikus kézi
kerékkel, bal- és jobbkezesek
részére mindkét oldalon
elhelyezve
• 45° prizmafej, 360°-kal
elforgatható, pupilla távolsággal
beállítható (54– 76 mm) dioptria
kiegyenlítés
• Integrált felső- és átvilágítás,
fokozatmentesen szabályozható
• Digitális kamera elhelyezése
opcionálisan lehetséges (SM 151)
• Szállítási terjedelem: Okulár
10x, Burkolat, Üveglap és fehér /
fekete lap, Kezelési útmutató

Alkalmazás:

• A munkadarabok átvizsgálása a gyártásban és a minőségbiztosításban

Műszaki adatok
Rendelési sz.

4245001

4245027

4245002

SM 150

SM 150– 100

SM 151

Terméktípus



Látószög



Kameracsatlakoztatás



nem

igen

Optikai tubus



Két lencsés

Három lencsés

Látómező - átmérő mm-ben

45°

mm

28-mag

Nagyítás



fokozatmentes, 7– 45-szörös

Világítás



12 V / 15 W, felső- és átvilágítás, szabályozható

Energiaellátás:



230 V / 50 Hz

Rendelési
sz.


Talpfelület mm-ben


4245001

260 x 200 mm

4245027

260 x 200 mm

4245002

260 x 200 mm

Tartozékok

524

Rendelési
sz.


Termékmegnevezés

4245030

LED-es körfény

150 lr

4245043

Hidegfényforrás

200 fs

4245042

200 fl

4245010

Hajlítható fényvezető, 2 karú, H = 500
mm, D = 40 mm
Okulár, 15-szörös

4245011

Okulár, 20-szoros

150 e20

4245012

Okulár, 10-szeres szállemezzel (1 db)

150 e10s

4245021

Előtétlencse, 2-szeres

150 v2,0

4245020

Előtétlencse, 0,5-szörös

150 v0,5

4245026

Digitális kamera adapterrel

150 cam
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Terméktípus


150 cam

150 e15

150 e20

150 e10s

+

SM 160 /
SM 161

150 e15
150 lr

150 v0,5

150 e15

150 v2,0

MarVision SM 160 / SM 161. Sztereó zoom mikroszkóp
• Kiváló optika a nagy fényerejű,
éles, háromdimenziós képek
készítéséhez
• A nagyítás zoom objektívvel
állítható
• Fókuszálás ergonomikus
kézikerékkel, bal- és jobbkezesek
részére mindkét oldalon
elhelyezve
• 45° prizmafej, 360°-kal
elforgatható, pupillatávolsággal
beállítható (54– 76 mm) dioptriakiegyenlítés
• Opcionálisan digitális kamera
elhelyezése is lehetséges (SM
161)
• Szállítási terjedelem: Okulár
10x, Burkolat, Kezelési útmutató

Alkalmazás:

• A munkadarabok átvizsgálása a gyártásban és a minőségbiztosításban

Műszaki adatok
Rendelési sz.

4245003

4245004

Terméktípus



Látószög



Kameracsatlakoztatás



nem

igen

Optikai tubus



Két lencsés

Három lencsés

Látómező - átmérő mm-ben

SM 160

SM 161
45°

mm

28-mag

Nagyítás



fokozatmentes, 7– 45-szörös

Energiaellátás:



230 V / 50 Hz

Rendelési
sz.


Talpfelület mm-ben


4245003

230 x 230 mm

4245004

230 x 230 mm

Tartozékok
Rendelési
sz.


Termékmegnevezés

Terméktípus


4245030

LED-es körfény

150 lr

4245043

Hidegfényforrás

200 fs

4245042

200 fl

4245010

Hajlítható fényvezető, 2 karú, H = 500
mm, D = 40 mm
Okulár, 15-szörös

4245011

Okulár, 20-szoros

150 e20

4245012

Okulár, 10-szeres szállemezzel (1 db)

150 e10s

4245021

Előtétlencse, 2-szeres

150 v2,0

4245020

Előtétlencse, 0,5-szörös

150 v0,5

4245026

Digitális kamera adapterrel

150 cam

150 cam

150 e15

150 e20

150 e10s

+

150 e15

SM 160 /
SM 161
150 lr

150 v0,5

150 v2,0

150 e15
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MarVision MM 200. Műhelymikroszkóp
• Kiváló optika a nagy fényerejű,
éles képek készítéséhez
• Zoom objektív fokozatmentes
nagyítással, ill. fix objektívvel
• Fókuszálás ergonomikus kézi
kerékkel, bal- és jobbkezesek
részére mindkét oldalon
elhelyezve
• Prizmafej 45°-os
dioptriakorrekcióval
• LED-es körfény, tompítható
• LED-es átvilágítás, tompítható
• Masszív alap kemény gránitból
• Stabil keresztasztal, precíziós
csapágyazás
• Adatinterfész: RS232C, USB
• Szállítási terjedelem: Okulár
10-szeres szálkereszttel, 2 db
digitális beépíthető mikrométer
50 mm, Kezelési útmutató

RS232C



Alkalmazás:

• Távolságok és szögek (200 w okulárfejjel) mérése,
pl. stancolt, hajlított és műanyag alkatrészeken,
valamint elektronikai komponenseken

Műszaki adatok
Rendelési sz.
Terméktípus

4246001
MM 200

X/Y méréstartomány mm-ben

mm

50 / 50

Asztalméret mm-ben

mm

150 x 150

Maximális tárgyasztal-terhelés

kg

15



Beépíthető mikrométer

Mérőrendszer – felbontás mmben
Mérőrendszer - hibahatár µm-ben

mm

0,001

µm

8

Mérőrendszer - ismétlési pontosság µm-ben
Nagyítás

µm

2

Képmező - átmérő mm-ben

mm

Mérőrendszer

Világítás
Energiaellátás:
Méretek Ma x Szé x Mé mm-ben

526

4246000
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Fix objektív, 32-szeres

6

Fokozatmentes zoom, 8– 40-szeres,
reteszelt (0,8 / 1/ 1,25 / 1,6 / 2 /
2,5 / 3,2 / 4)
23 – 4

LED felső- és átmenő fény, külön szabályozható



230 V / 50 Hz

mm

535 x 410 x 470

MarVision MM 200. Műhelymikroszkóp
Tartozékok
Rendelési
sz.


Termékmegnevezés

Terméktípus


4246010

Opció: okulárfej szögmérő berendezéssel

200 w

4246018

Opció: okulár szögmérő berendezéssel és befogóval

200 wk

4246020

Előtétlencse, 0,5-szörös

200 v0,5

4246021

Előtétlencse, 2,0-szoros

200 v2,0

4245042

Hajlítható fényvezető, 2 karú, H = 500 mm, D = 40 mm

200 fl

4245043

Hidegfényforrás

200 fs

4246070

Porvédő zsák MM200-hoz



4305122

RS232C adatátviteli kábel (2 m)

800 EWr

4305121

USB adatátviteli kábel (2 m)

800 EWu

MM 200

200 v0,5

200 v2,0

200 v2,0
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MarVision MM 220. Műhelymikroszkóp
Mérőmikroszkóp
RS232C

• Kiváló optika a nagy fényerejű,
éles képek készítéséhez
• Zoom objektív fokozatmentes
nagyítással
• Fókuszálás ergonomikus kézi
kerékkel, bal- és jobbkezesek
részére mindkét oldalon
elhelyezve
• Prizmafej 45°-os
dioptriakorrekcióval
• LED-es körfény, tompítható
• LED-es átvilágítás, tompítható
• Masszív öntvény alap
• Stabil keresztasztal, precíziós
csapágyazás
• Tengelyek gyors és finomállítása
• Kiváló mérési pontosság és
megbízhatóság az optikai
inkrementális mérőrendszernek
köszönhetően

Alkalmazás:
• Távolságok (QC 100), furatok és szögek mérése, illetve geometriai elemek
(pont, egyenes, kör, távolság, metszéspont stb.) meghatározása (QC 200)
pl. stancolt, hajlított és műanyag alkatrészeken, valamint elektronikai
komponenseken

Kezelő- és kijelzőegység QC 100
• Kontraszt gazdag grafikus LCDkijelző háttérvilágítással
• Kijelző X és Y tengelyhez
Kezelő- és kijelzőegység QC 200
• Kontraszt gazdag grafikus LCDkijelző háttérvilágítással
• Mérő- és kiértékelő funkciók
ponthoz, egyeneshez, körhöz,
szöghöz, távolsághoz,
metszésponthoz
• „Magic” funkció a geometria
automatikus felismeréséhez a
mért mérési pontok alapján
• Mérőprogramok egyszerű
elkészítése Teach-In eljárással
• Problémamentes programlefutás
grafikus célvezetéssel
• Kezelői útmutató több nyelven
• RS232 adatcsatlakozó a mérési
adatok további feldolgozásához
• Adatinterfész: RS232C, USB
• Szállítási terjedelem: Ütköző,
szabvány 220 as, QC 100
kijelzőegység, ill. QC 200
kezelő- és kijelzőegység, Kezelési
útmutató
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Műszaki adatok
Rendelési sz.
Terméktípus
Kezelő- és kijelzőegység

4246100

4246101




4246200

QC 100

4246202

QC 200

X/Y méréstartomány mm-ben

mm

Maximális tárgyasztal-terhelés

kg

20

Mérőrendszer

4246201

MM 220
100 / 100

200 / 100

100 / 100

200 / 100

250 / 170



Beépített inkrementális mérőléc

Mérőrendszer – felbontás mmben
Mérőrendszer - E1 X/Y µm-ben

mm

0,001

µm

1,9 + (L/100) L mm-ben

Mérőrendszer - E2 XY µm-ben

µm

2,9 + (L/100) L mm-ben



Zoom, fokozatmentes, 8– 40-szeres,

Képmező - átmérő mm-ben

mm

23 – 4

Munkadarab max. magassága

mm

185

Munkadarab max. magassága /
0,5-szörös
200 hosszabbító Z-n

mm

110

mm

385

200 hosszabbítás Z-n / 0,5-szörös

mm

310



LED felső- és átmenő fény, külön szabályozható

Nagyítás

Világítás
Energiaellátás:
Méretek Ma x Szé x Mé mm-ben
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mm

230 V / 50 Hz
550 x 480 x
430

550 x 650 x
530

550 x 480 x
430

550 x 650 x
530

550 x 700 x
600

MarVision MM 220. Műhelymikroszkóp
Tartozékok
Rendelési
sz.

Termékmegnevezés

Terméktípus

4246010

Opció: okulárfej szögmérő berendezéssel

200 w

4247050

Opció: telecentrikus átvilágítás forgásszimmetrikus alkatrészek mérésére

200 ld

4246051

Opció: Z tengely, meghosszabbított 200 mm-rel

320 Zv

4246111

Lábkapcsoló QC 220-hoz

200 qcs

4246020

Előtétlencse, 0,5-szörös

200 v0,5

4246021

Előtétlencse, 2,0-szoros

200 v2,0

4246801

Prizmák, Pár, 5– 55 mm átmérőhöz (mérőasztalok 100x100 mm, 200x100 mm)

220 p

4246802

220 sp

4246920

Befogó csúcsszán, Pár, csúcsmagasság 40 mm (mérőasztal 100x100 mm, 200x100
mm)
Befogó csúcsszán, billenthető, Pár, csúcsmagasság 50 mm, csúcsszélesség 130 mm
(mérőasztal 200x100 mm)
Forgatható üveglemez, D = 100 mm (mérőasztal, 200 x 100 mm)

4246921

Forgatható üveglemez, D=100 mm (mérőasztal 250 x 170 mm)

200 dg

4246821

90 fokos ütköző MM 220-hoz / MM320-hoz

220 as90

4245043

Hidegfényforrás

200 fs

4245042

Hajlítható fényvezető, 2 karú, H = 500 mm, D = 40 mm

200 fl

4246901

Kalibráló etalon körökkel, kalibrálási bizonyítvánnyal

320 nkz

4246071

Porvédő zsák mérőasztalokhoz 100x100 és 200x100 mm

4246850

Befogóelemek faládában

220 Set 1

4246851

Fogas sínek 200 x 100 mm méréstartományhoz

220 Set 2/1

4246852

Fogas sínek 250 x 170 mm méréstartományhoz

220 Set 2/2

4246854

Prizmás felfekvések, pofás tokmány és szegnyereg

220 Set 3

4246855

Forgó-billenő befogó, pofás tokmány és fogas sínek nélkül

220 ds

4246833

Befogó csúcsszán, Pár, csúcsmagasság 40 mm (mérőasztal 250x170 mm)

220 sp

4246807

Befogó csúcsszán, billenthető, Pár, csúcsmagasság 50 mm, csúcsszélesség 130 mm
(mérőasztal 250x170 mm)

220 sps

4246806

220 sps
200 dk

220 p
220 dk

220 sp

MM 220

220 sps
220 p

220 v0,5

220 v2,0

200 dk

220 sp
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MarVision MM 420. Műhelymikroszkóp
Mérőmikroszkóp
• Beépített színes kamera
• Zoom objektív, opcionálisan
motorikus
• LED-es körfény: 1 gyűrű és 4
szegmens egyenként
kapcsolható és tompítható
• LED-es átvilágítás: tompítható
• Masszív alap kemény gránitból
• Stabil acél keresztasztal, precíziós
csapágyakon megvezetve
• Tengelyek gyors és finomállítása
• Kiváló mérési pontosság és
megbízhatóság az optikai
inkrementális mérőrendszernek
köszönhetően
• Lézermutató a pozíció
meghatározásáhozM3 szoftver
kezelő- és kijelző egység
érintőképernyős PC-vel
• 23“-os érintőképernyő
billentyűzettel és egérrel
• Windows 10 Pro operációs
rendszerrel, így további szoftver
telepítése lehetséges
• Kezelés Multi-Touch képernyővel
vagy egérrel / billentyűzettel
• nagy videó kép
• Névleges / tényleges értékek
kiértékelése tűréshatármegadással
• Jegyzőkönyv nyomtatása
céglogóval
• grafikus ábrázolás méretezéssel
• automatikus él felismerés
kontrasztszegény daraboknál is
• Összefűzés
• Statisztika
• Szállítási terjedelem: M3
szoftver érintőképernyős PCvel, Ütköző, szabvány 220 as,
Kezelési útmutató, Kalibrálási
bizonyítvány

Alkalmazás:

• Geometriai elemek (pont, egyenes, kör, távolság, metszéspont stb.)
mérése és meghatározása automatikus él felismeréssel, pl. stancolt és
hajlított részeken, műanyag részeken és elektronikai áramkörökön.

Műszaki adatok
Rendelési sz.
Terméktípus

4247601

4247602

4247603

MM 420

X/Y méréstartomány mm-ben

mm

100 / 100

200 / 100

250 / 170

400 / 250

Asztalméret mm-ben

mm

270 x 210

370 x 210

420 x 280

600 x 480

Maximális tárgyasztal-terhelés

kg

20



beépített inkrementális mérőléc

Mérőrendszer – felbontás mmben
Mérőrendszer - E1 X/Y µm-ben

mm

0,001

µm

1,9 + (L/100)

3,9 + (L/100)

Mérőrendszer - E2 XY µm-ben

µm

2,9 + (L/100)

4,9 + (L/100)

Mérőrendszer

Nagyítás



35– 225x

Munkadarab max. magassága

mm

115

290

Munkadarab max. magassága /
0,5-szörös
Munkadarab max. magassága
koax.-szal
200 hosszabbító Z-n

mm

20

200

mm

115

260

mm

315



200 hosszabbítás Z-n / 0,5-szörös

mm

220



Világítás
Energiaellátás:
Méretek Ma x Szé x Mé mm-ben

530

4247600
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LED-es felső- és átmenő fény, szabályozható



230 V / 50 Hz

mm

700 x 480 x 430 700 x 650 x 550 700 x 700 x 600 800 x 1000 x 900

MarVision MM 420. Műhelymikroszkóp
Tartozékok
Rendelési
sz.

Termékmegnevezés

4246114

Opció: DXF-fájl bekötése M3 szoftverhez

4247028

Opció: Navitar zoom 6,5:1, motoros

320 zmo

4247027

Opció: TV-adapter, 0,67-szeres (1,0x helyett)

320 tv0,67

4247050

Opció: telecentrikus átvilágítás forgásszimmetrikus alkatrészek mérésére

200 ld

4245300

Opció: koaxiális LED-rávilágítás zoom objektívhez

320 kaz

4246050

Opció: Z tengely mérőrendszerrel

320 zm

4246051

Opció: Z tengely, meghosszabbított 200 mm-rel

320 Zv

4246052

Opció: Z tengely 200 mm-rel meghosszabbítva, mérőrendszerrel

320 zvm

4247020

Előtétlencse, 0,5-szörös (csak Navitar objektívhez)

320 v0,5

4247021

Előtétlencse, 0,75-szörös (csak Navitar objektívhez)

320 v0,75

4247022

Előtétlencse, 1,5-szörös (csak Navitar objektívhez)

320 v1,5

4247023

Előtétlencse, 2,0-szeres (csak Navitar objektívhez)

320 v2

4246801

Prizmák, Pár, 5– 55 mm átmérőhöz (mérőasztalok 100x100 mm, 200x100 mm)

220 p

4246831

Prizmák, Pár, 5– 55 mm átmérőhöz (mérőasztal 250 x 170 mm)

220 p

4246832

Prizmák, Pár, 5– 55 mm átmérőhöz (400 x 250 mm mérőasztal)

220 p

4246802

220 sp

4246833

Befogó csúcsszán, Pár, csúcsmagasság 40 mm (mérőasztal 100x100 mm, 200x100
mm)
Befogó csúcsszán, Pár, csúcsmagasság 40 mm (mérőasztal 250x170 mm)

4246834

Befogó csúcsszán, Pár, csúcsmagasság 40 mm (mérőasztal 400x250 mm)

220 sp

4246806

220 sps

4246920

Befogó csúcsszán, billenthető, Pár, csúcsmagasság 50 mm, csúcsszélesség 130 mm
(mérőasztal 200x100 mm)
Befogó csúcsszán, billenthető, Pár, csúcsmagasság 50 mm, csúcsszélesség 130 mm
(mérőasztal 250x170 mm)
Befogó csúcsszán, billenthető, Pár, csúcsmagasság 50 mm, csúcsszélesség 130 mm
(mérőasztal 400x250 mm)
Forgatható üveglemez, D = 100 mm (mérőasztal, 200 x 100 mm)

4246921

Forgatható üveglemez, D=100 mm (mérőasztal 250 x 170 mm)

200 dg

4246821

90 fokos ütköző MM 220-hoz / MM320-hoz

220 as90

4246901

Kalibráló etalon körökkel, kalibrálási bizonyítvánnyal

320 nkz

4246071

Porvédő zsák mérőasztalokhoz 100x100 és 200x100 mm

4246072

Porvédő zsák mérőasztalhoz 250 x 170 mm

4246073

Porvédő zsák mérőasztalhoz 400x250 mm

4246807
4246808

220 sp

220 sps

Terméktípus

220 sp

220 sps
220 sps
200 dk

220 p
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MarVision MM 420 CNC. Műhelymikroszkóp
Mérőmikroszkóp
• Háromtengelyes CNC-vezérlés
szervomotorral és botkormánnyal
• Tengelymozgás vezérlése és
sebesség szabályozása
botkormánnyal
• Beépített színes kamera
• Zoom objektív, mechanikus és
motorikus
• LED-es körfény: 1 gyűrű és 4
szegmens egyenként
kapcsolható és tompítható
• LED-es átvilágítás: tompítható
• Masszív alap kemény gránitból
• Stabil acél keresztasztal, precíziós
csapágyazással
• Kiváló mérési pontosság és
megbízhatóság az optikai
inkrementális mérőrendszernek
köszönhetően
• Lézermutató a pozíció
meghatározásáhozM3 szoftver
kezelő- és kijelző egység
érintőképernyős PC-vel
• 23“-os érintőképernyő
billentyűzettel és egérrel
• Windows 10 Pro rendszerrel, így
további szoftver telepítése
lehetséges
• Kezelés Multi-Touch képernyővel
vagy egérrel / billentyűzettel
• Nagy videó kép
• Előírt / tényleges értékek
kiértékelése tűréshatár adatokkal
• Jegyzőkönyv nyomtatása
céglogóval
• Grafikus megjelenítés
méretezéssel
• Automatikus él felismerés
kontrasztszegény daraboknál is
• Összefűzés
• Statisztika
• Szállítási terjedelem: M3
szoftver érintőképernyős PCvel, Ütköző, szabvány 220 as,
Kezelési útmutató, Kalibrálási
bizonyítvány

Alkalmazás:
• Geometriai elemek (pont, egyenes, kör, távolság, metszéspont stb.)
mérése és meghatározása automatikus él felismeréssel, pl. stancolt és
hajlított részeken, műanyag részeken és elektronikai áramkörökön.

Műszaki adatok
Rendelési sz.

4247702

4247703

MM 420 CNC

X/Y méréstartomány mm-ben

mm

200 / 100

250 / 170

400 / 250

Asztalméret mm-ben

mm

370 x 210

420 x 280

600 x 480 x 200

Maximális tárgyasztal-terhelés

kg

Mérőrendszer

20
beépített inkrementális mérőléc

Mérőrendszer – felbontás mmben
Mérőrendszer - E1 X/Y µm-ben

mm
µm

1,9 + (L/100)

Mérőrendszer - E2 XY µm-ben

µm

2,9 + (L/100)

Nagyítás

3,9 + (L/100)
4,9 + (L/100)
35– 225x

mm

200

Munkadarab max. magassága /
0,5-szörös
Munkadarab max. magassága
koax.-szal
Munkadarab max. magassága
koax.-szal / 0,5-szörös
Világítás

mm

110

mm

200

mm

110
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beépített inkrementális
mérőlécen

0,001

Munkadarab max. magassága

Energiaellátás:

532

4247701

Terméktípus

LED-es felső- és átmenő fény, szabályozható
230 V / 50 Hz

LED felső és átmenő
fény, szabályozható

MarVision MM 420 CNC. Műhelymikroszkóp
Tartozékok
Rendelési
sz.

Termékmegnevezés

4246114

Opció: DXF-fájl bekötése M3 szoftverhez

4247027

Opció: TV-adapter, 0,67-szeres (1,0x helyett)

320 tv0,67

4247050

Opció: telecentrikus átvilágítás forgásszimmetrikus alkatrészek mérésére

200 ld

4245302

Opció: koaxiális LED felsőfény zoom objektívhez

320 kac

4247020

Előtétlencse, 0,5-szörös (csak Navitar objektívhez)

320 v0,5

4247021

Előtétlencse, 0,75-szörös (csak Navitar objektívhez)

320 v0,75

4247022

Előtétlencse, 1,5-szörös (csak Navitar objektívhez)

320 v1,5

4247023

Előtétlencse, 2,0-szeres (csak Navitar objektívhez)

320 v2

4246801

Prizmák, Pár, 5– 55 mm átmérőhöz (mérőasztalok 100x100 mm, 200x100 mm)

220 p

4246831

Prizmák, Pár, 5– 55 mm átmérőhöz (mérőasztal 250 x 170 mm)

220 p

4246802

Befogó csúcsszán, Pár, csúcsmagasság 40 mm (mérőasztal 100x100 mm, 200x100
mm)
Befogó csúcsszán, Pár, csúcsmagasság 40 mm (mérőasztal 250x170 mm)

220 sp

220 sps

4246920

Befogó csúcsszán, billenthető, Pár, csúcsmagasság 50 mm, csúcsszélesség 130 mm
(mérőasztal 200x100 mm)
Befogó csúcsszán, billenthető, Pár, csúcsmagasság 50 mm, csúcsszélesség 130 mm
(mérőasztal 250x170 mm)
Forgatható üveglemez, D = 100 mm (mérőasztal, 200 x 100 mm)

4246921

Forgatható üveglemez, D=100 mm (mérőasztal 250 x 170 mm)

200 dg

4246821

90 fokos ütköző MM 220-hoz / MM320-hoz

220 as90

4246901

Kalibráló etalon körökkel, kalibrálási bizonyítvánnyal

320 nkz

4246071

Porvédő zsák mérőasztalokhoz 100x100 és 200x100 mm

4246072

Porvédő zsák mérőasztalhoz 250 x 170 mm

4246834

Befogó csúcsszán, Pár, csúcsmagasság 40 mm (mérőasztal 400x250 mm)

220 sp

4246832

Prizmák, Pár, 5– 55 mm átmérőhöz (400 x 250 mm mérőasztal)

220 p

4246808

Befogó csúcsszán, billenthető, Pár, csúcsmagasság 50 mm, csúcsszélesség 130 mm
(mérőasztal 400x250 mm)
Porvédő zsák mérőasztalhoz 400x250 mm

220 sps

4246833
4246806
4246807

4246073

220 sp

220 sps

Terméktípus

220 sp

220 sps
200 dk

220 p
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MarVision QM 300. 
Mérőmikroszkóp
• Telecentrikus fix objektív
• Beépített 5 megapixeles USB
színes kamera
• LED-es körfény: tompítható,
opcionálisan állítható magasságú
(96 x 72 mm)
• LED-es átvilágítás: tompítható
• Mérőasztal magasságállítássalM3
szoftver kezelő- és
kijelzőegység érintőképernyős
PC-vel
• Nagy kontrasztú LCD-kijelző
háttérvilágítással
• 4 kijelző mód: Videó élőkép,
digitális kijelző, elem- és
tűréskijelző
• Automatikus alkatrész-felismerés
• Mélységélesség kb. 10 mm
• A képmezőn belül egy alkatrész
összes jellemzőjének
automatikus mérése
• A mérés összehasonlítása a CADrajzzal a DXF-funkció
segítségével
• Mérő- és kiértékelő funkciók
ponthoz, egyeneshez, körhöz,
szöghöz, távolsághoz,
metszésponthoz
• „Magic” funkció a geometria
automatikus felismeréséhez a
mért mérési pontok alapján
• Mérőprogramok egyszerű
elkészítése Teach-In eljárással
• Problémamentes programlefutás
grafikus célvezetéssel
• Világításvezérlés
• Kezelői útmutató több nyelven
• USB adathordozó csatlakozó
• Naprakész szoftverfrissítés USB
adathordozón keresztül
• Szállítási terjedelem: M3
szoftver érintőképernyős PC-vel,
Kezelési útmutató
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Műszaki adatok
Rendelési sz.

4247800

Terméktípus


mm

32 x 24

Mérőrendszer - E2 XY µm-ben

µm

4 + L/50 (L mm-ben)



Energiaellátás:

Rendelési
sz.


mm

mm
330 x 230 x 580

4247801

330 x 240 x 720

4247802

340 x 250 x 820
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96 x 72
Felső fény: LED-es
körfény
Átmenő fény: LED,
telecentrikus

230 V / 50 Hz
330 x 230 x 580

Méretek Ma x Szé x Mé mm-ben

4247800

57 x 42

4,5 + L/50 (L mm-ben) 7,5 + L/50 (L mm-ben)

Felső fény: LED-es körfény
Átvilágítás: LED, telecentrikus



Méretek Ma x Szé x Mé mm-ben

4247802

QM 300

X/Y méréstartomány mm-ben
Világítás

4247801

330 x 240 x 720

340 x 250 x 820

MarVision 109 PS. Mini precíziós satuk készletben
• Keménykrómozott kivitel
(pofaszélesség 15 mm), ill.
eloxált
• Cserélhető szorítópofák
rozsdamentes, edzett acélból és
műanyagból


Alkalmazás:
Kis munkadarabok befogásához mérőmikroszkópon

Műszaki adatok
Rendelési
sz.


Terméktípus

Készlet tartalma





4246816

109 PS

Pofaszélesség 15 / 25 mm

4246817

109 PS

Pofaszélesség 25 / 35 mm

4246818

109 PS

4246819

109 PS

Pofaszélesség 15 / 25 / 35 mm, állvánnyal és befogóprizmákkal
Pofaszélesség 15 / 25 / 35 mm, állvánnyal és befogóprizmákkal, valamint mini részegységekkel
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MarVision 220 Set 1 / 220 Set 2/1 / 220 Set 2/2 / 220 Set 2/3 / 220 Set 3 /
220 ds. 
Befogóelemek


Alkalmazás:
Munkadarabok befogásához mérőmikroszkópon

Műszaki adatok
Rendelési
sz.


536

Terméktípus

Készlet tartalma





4246850

220 Set 1

Befogóelemek faládában

4246851

220 Set 2/1

Fogas sínek 200 x 100 mm méréstartományhoz

4246852

220 Set 2/2

Fogas sínek 250 x 170 mm méréstartományhoz

4246853

220 Set 2/3

Fogas sínek 400 x 200 mm méréstartományhoz

4246854

220 Set 3

Prizmás felfekvések, pofás tokmány és szegnyereg

4246855

220 ds

Forgó-billenő befogó, pofás tokmány és fogas sínek nélkül
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MarVision 200 fs. Hidegfényforrás
• Nagy fényerő
• 30%-kal nagyobb
fénykihasználás elektronikus
szabályozással
• Hidegebb színhőmérsékletet
biztosít színes felületek
méréséhez
• Egyenletes megvilágítás
szabadalmaztatott fényvezetéssel


Műszaki adatok
Rendelési
sz.


Terméktípus

4245043

Világítás

Energiaellátás:







200 fs

Megvilágítás erőssége 8 mlx, 30 W

230 V / 50 Hz

Tartozékok
Rendelési
sz.


Termékmegnevezés

Terméktípus

4245042

Hajlítható fényvezető, 2 karú, H = 500 mm, D = 40 mm


200 fl
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