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Digimar 817 CLT: Kényelmes mérés
intuitív érintéses kezeléssel

Legjobb kapcsolat a biztonságos adatokért
Az adatátvitel lehetséges kábel nélkül, vagy
a MarConnect interfészen keresztül, USB
kábellel. Gyorsan szeretne egy mérési sorozatot
kinyomtatni? Ehhez bluetooth nyomtató áll
rendelkezésre. A mérési jegyzőkönyveihez
válasszon a PDF formátumú kész mérési
jegyzőkönyvek vagy a TXT fájlban történő
mentés opció között.

Interfész mérőórákhoz
A szánba integrált interfész lehetővé teszi a
merőlegesség és az egyenesség hibamentes mérését
a Millimess 2000/2001W új digitális finomkijelzőkkel.

Ergonómia, amellyel könnyű a mérés
Ergonómia az, ha az eljárások, a folyamatok és az elrendezések igazodnak az emberhez és nem
fordítva. Az új Digimar 817 CLT éppen ezt a célt szolgálja: egyszerűen húzással és gördítéssel az
okostelefonnál és tabletnél megszokott módon működik az érintőképernyő. A gombok már eleve
úgy vannak elrendezve a kijelzőn, hogy a gyakran használt funkciók különösen könnyen elérhetők
legyenek. A mérések kényelmesen elindíthatók az érintőképernyőn, a beépített gombokkal rendelkező
fogazott kerékkel vagy a mérőszánon manuálisan a Quick módban. A légcsapágyak működtetéséhez
a fogantyúba integrált nyomógombok állnak rendelkezésre, melyek lehetővé teszik a készülék
biztonságos és finom vezetését bal- és jobbkezesek számára is. Teljesen mindegy, hogy ülve vagy
állva dolgozik szívesebben: az érintőképernyős kijelző mindig az Ön szemmagasságában van és
tetszőlegesen forgatható vagy billenthető. Így lesz Önnek igazán könnyű és kényelmes a mérés.
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Egyszerű mérés érintéssel
Intuitív kezelés a nagy méretű, áttekinthető
gombokkal a mérések, a beállítási és számítási
funkciók biztonságos végrehajtásához és a
mérőprogramok Drag & Drop funkció segítségével
történő létrehozásához.

Dönthető kijelző
10 colos érintőpanel forgó és billenő csuklóval
az egyéni beállításokhoz - a munkapozíciótól, a
testmérettől vagy a fényviszonyoktól függően.

Könnyű kezelés
Fogazott kerék a mérőszán gyors mozgatásához
és a mérés egyszerű indításához. Ezenkívül:
gyorsmérő funkciógombok a felületek és furatok
automatikus felismeréséhez.

Legjobb ergonómia
A két oldalon elhelyezett, a légcsapágy beépített kezelőgombjaival
felszerelt ergonomikus fogantyúk biztosítják a készülék pontos és
könnyű mozgatását a mérőlapon.

Digimar | Magasságmérő készülékek

5

Digimar 817 CLT
Magasságmérő készülék

TULAJDONSÁGOK
Kezelő- és kijelzőegység
• Nagy és áttekinthető
érintőképernyő háttérvilágítással
• A felhasználó támogatása
magától értetődő ikonokkal
• A felhasználó támogatása több
nyelven
• Felhasználói útmutató több
nyelven
• A kiegészítő mérőkészülék
MarConnect USB porttal
csatlakoztatható
• Jövőorientált a frissítési
lehetőségnek köszönhetően
• Automatikus stand by kapcsolás
• Beállítható auto-off funkció a
mérési értékek elvesztése nélkül
Funkciók
• Tapintás lefelé ill. felfelé
• Perem szélesség ill.
horonytávolságok perem- ill.
horonyközéppel
• Furat- ill. tengelyátmérő furatill. tengelyközéppel
• Furatok váltópontja (fent ill. lent)
• Tengelyek fordulópontja
(fent ill. lent)
• Tengelyek váltópontja (fent ill. lent)
• Dinamikus mérési funkciók
• Merőlegességmérés
• Egyenességmérés
• Mérés 2D üzemmódban
• Mérőprogramok
• Mérési adatok feldolgozása
Mérőrendszer
• Rel. páratartalom páralecsapódás
nélkül
• Dinamikus tapintórendszer
a kiemelkedő ismétlési
pontosság érdekében
• Légpárnás rendszer a könnyű és
sima mozgatás érdekében
• A tapintó konstans értékét a gép
kikapcsolást követően is megőrzi
• Integrált feltölthető akkumulátor
hosszú üzemidővel, a hálózat
nélküli mérés biztosításának
érdekében
• Hőmérséklet-kompenzáció belső
hőmérsékletszenzorral
Szállítási terjedelem
• Magasságmérő készülék kezelő
és kijelző egységgel
• Tartó 817 h1
• Mérőbetét K6/51
• Beállítóblokk 817 eb
• USB kábel
• Kezelési útmutató
• Töltőegység
• Védősapka
• Kalibrálási tanúsítvány
Szoftver
• MarCom Professional ingyenesen
letölthető:
www.mahr.com/marcom (csak
Mahr adatkábelhez és USB és
RS-232 interfésszel rendelkező
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MŰSZAKI ADATOK
Rend. sz.

4429600

Típus



Méréstartomány

mm

Alkalmazási tartomány kezdete

mm

4429601

4429602

817 CLT
0 – 350

0 – 600

0 – 1000

170

Alkalmazási tartomány vége

mm

Felbontás

mm

0,01, 0,005, 0,001, 0,0005, 0,0001

Felbontás

inch

.001”, .0005”, .0001”, .00005”, .00001”

Hibahatár

µm

(1,8 + L/600) L mm-ben

Ismétlési pontosság, furat

µm

1

Ismétlési pontosság, sík

µm

0,5

Merőlegességi eltérés µm-ban

µm

Max. üzemidő

520

770

5

6

h

14

Mérőerő

N

1,0 +/- 0,2 N

Rel. légnedvesség páralecsapódás
nélkül
Munkahőmérséklet

%

65

°C

20

Üzemi hőmérséklet

°C

10 – 40

Termék tömege

kg

22

1170

10

26

29

Adatinterfész



USB, vezeték nélküli kapcsolat

Szabvány



Gyári szabvány

TARTOZÉKOK
Rend. sz.


Megnevezés

Típus


6910271

Nyomtatókészlet Bluetooth USB adapterrel

DP-B1

4102220

USB adapter MarConnect vezeték nélküli kapcsolathoz

i-stick

4221525

Kemény gránit vizsgálólap, 1000 x 630 mm

107 G

5450105

Nyomtatópapír, 12 tekercs

4221573

Kemény gránit biztonsági állvány, 1000 x 630 mm

107 Ug

4221526

Kemény gránit vizsgálólap, 1200 x 800 mm

107 G

4221574

Kemény gránit biztonsági állvány, 1200 x 800 mm

107 Ug

vezeték nélküli rendszerekhez)

i-Stick

Digimar | Magasságmérő készülékek

107 G + 107 Ug

DP-B1

Digimar 817 ts1
Mérőtapintó készlet

TULAJDONSÁGOK
• Nagy tartozékkészlet
• Praktikus műanyag kofferben
• Részei:
mélységmérő tapintó, tartó
meghosszabbított befogóval,
tárcsás mérőtapintó hornyokhoz
és egyebekhez, kúpos mérőtapintó, hengeres mérőtapintó,
tartó M2 szögtapintós mérőóra
betétekhez, 4 db golyós tapintó
és 8 mm átmérőjű szárbefogóval
rendelkező tartó
• Szállítási terjedelem: Tok

MŰSZAKI ADATOK
Rend. sz.

Típus





4429019

817 ts1

A KÉSZLET ALKOTÓRÉSZEI
Rend. sz.


Megnevezés

Típus


4429219

817 h2

4429226

Tartó mérőbetétekhez, befogófurat 6 mm,
a = 100,5 mm, b = 119,5 mm, c = 84 mm
Tárcsás mérőbetét Ø 15 mm

4429227

Hengeres mérőbetét Ø 10 mm

Z 10/31,2

4429228

Kúpos mérőbetét

MKe 30

4429221

Mélységmérő tapintó tartóval

TMT 120

4429256

Tartó 800 ts mérőbetéttel Ø 2,0 mm

KM 2

4429220

Tartó mérőbetétekhez, befogófurat 8 mm

817 h4

7023813

Golyós mérőbetét, Ø 4,0 mm

K 4/30

7023816

Golyós mérőbetét, Ø 6,0 mm

K 6/40

7023810

Golyós mérőbetét, Ø 10,0 mm

K 10/60

7023615

Golyós mérőbetét, Ø 10,0 mm

K 10/100

S 15/31,2

817 h2

817 h4

TMT 120

Z 10/31,2

S 15/31,2

MKe 30

KM 2

K 4/30

K 6/40

K 10/60

K 10/100

Digimar | Magasságmérő készülékek
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Digimar 817 ts2
Mérőtapintó készlet

TULAJDONSÁGOK
• Kicsi tartozékkészlet
• Praktikus műanyag kofferben
• Részei:
mélységmérő tapintó, tartó
meghosszabbított befogóval,
tárcsás mérőtapintó hornyokhoz
és egyebekhez, kúpos mérőtapintó, hengeres mérőtapintó,
tartó M2 szögtapintós mérőóra
betétekhez
• Szállítási terjedelem: Tok

MŰSZAKI ADATOK
Rend. sz.

Típus





4429018

817 ts2

A KÉSZLET ALKOTÓRÉSZEI
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Rend. sz.


Megnevezés

Típus


4429219

817 h2

4429226

Tartó mérőbetétekhez, befogófurat 6 mm,
a = 100,5 mm, b = 119,5 mm, c = 84 mm
Tárcsás mérőbetét Ø 15 mm

4429227

Hengeres mérőbetét Ø 10 mm

Z 10/31,2

4429228

Kúpos mérőbetét

MKe 30

4429221

Mélységmérő tapintó tartóval

TMT 120

4429256

Tartó 800 ts mérőbetéttel Ø 2,0 mm

KM 2

817 h2

TMT 120

Z 10/31,2

S 15/31,2
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S 15/31,2

MKe 30

KM 2

Digimar 817 ts3
Univerzális mérőtapintó készlet, komplett

TULAJDONSÁGOK
• Tartozékkészlet kis méretű
alkatrészekhez, apró hornyokhoz,
beszúrásokhoz és furatokhoz
• Praktikus fatokban
• 817 h4 8 mm-es befogófurattal
ellátott tartókhoz
• Részei:
8 mm-es befogószárral ellátott
alaptest, mélységmérő tapintó,
tapintó talp hornyokhoz és
beszúrásokhoz, golyós mérőtapintó, kúpos mérőtapintó,
hosszabbító, adapter M2,5
mérőbetétekhez
• Szállítási terjedelem: Tok

MŰSZAKI ADATOK
Rend. sz.

Típus





7034000

817 ts3

A KÉSZLET ALKOTÓRÉSZEI
Rend. sz.


Megnevezés

Típus


3015917

Alaptest / befogóátmérő 8 mm

GK/8

3015918

Tapintó talp, dk = 0,5 mm, l = 78 mm

TS 0,5/78

3015919

T 1,2/75

3015920

Tapintócsap/-csúcs, d = 1,2 mm, l = 75 mm,
ls = 15,5 mm
Kúpos tapintó

3022000

Golyós tapintó, dk = 3,0 mm, l = 24 mm

K 3/24

3022001

Golyós tapintó, dk = 2,0 mm, l = 24 mm

K 2/24

3022002

Golyós tapintó, dk = 1,0 mm, l = 24 mm

K 1/24

3015888

Hosszabbító M3 – M2,5, d = 4 mm, l = 20 mm

V/M 2,5

3015921

Hosszabbító M3 – M3, d = 4 mm, l = 20 mm

V/M 3

51
ø8

37,5

MKe 8

M3
ø8

M3

d

d

M3

GK/8

24

20

0,5

15,5

Mke 8

78

K 1…K3/24

75

V/M2…M 3

25

1,2

T 1,2/75

TS 0,5/78

Digimar | Magasságmérő készülékek
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Digimar 817 h1 / 817 h2 / 817 h5
Tartó mérőbetétekhez

TULAJDONSÁGOK
• Tartó mérőbetétekhez 6 mm-es
befogószárral
• nagy mérési mélységben történő
méréshez (817 h2)
• Forgatható (817 h5) pl. hengeres
mérőtapintó beállításához

MŰSZAKI ADATOK
Rend. sz.

Típus





4429154

817 h1

4429219

817 h2

4429454

817 h5
b

c

mm

mm

mm

Befogófurat


4429154

27,5

46,5

84

6 mm

4429219

100,5

119,5

84

6 mm

4429454

35

54

86

6 mm

ø12

Rend. sz.

ø6

c

a



a
b

TARTOZÉKOK
Rend. sz.


Megnevezés

Típus


4301865

Befogószár, Ø 6 mm

800 a6

4429158

Golyós mérőbetét, Ø 5,0 mm

K 5/51

4429226

Tárcsás mérőbetét Ø 15 mm

S 15/31,2

4429227

Hengeres mérőbetét Ø 10 mm

Z10/31,2

4429228

Kúpos mérőbetét

MKe 30

4429254

Golyós mérőbetét 817 CLM-hez, Ø 6,0 mm

K 6/51

4429256

Tartó 800 ts mérőbetéttel Ø 2,0 mm

KM 2

K 5/51

K 6/51

KM 2

25
17

ø12

ød

Z 10/31,2

10

S 15/31,2
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MKe 30

800 a6

Digimar 817 h4
Tartó mérőbetétekhez

TULAJDONSÁGOK
• Tartó mérőbetétekhez 8 mm-es
befogószárral és 102 g tömeggel
• Az univerzális CXt2 mérőtapintó
készlethez is megfelelő
• Kompatibilis a 102 g tömegű
Digimar CX1 és CX2
mérőbetétekkel

MŰSZAKI ADATOK
Rend. sz.

Típus



Befogófurat



4429220

817 h4

8 mm

TARTOZÉKOK
Rend. sz.


Megnevezés

Típus


3015888

Hosszabbító M3 – M2,5, d = 4 mm, l = 20 mm

V/M 2,5

3015917

Alaptest / befogóátmérő 8 mm

GK/8

3015918

Tapintó talp, dk = 0,5 mm, l = 78 mm

TS 0,5/78

3015919

Tapintócsap/-csúcs, d = 1,2 mm, l = 75 mm, ls = 15,5 mm

T 1,2/75

3015920

Kúpos tapintó

MKe 8

3015921

Hosszabbító M3 – M3, d = 4 mm, l = 20 mm

V/M 3

3022000

Golyós tapintó, dk = 3,0 mm, l = 24 mm

K 3/24

3022001

Golyós tapintó, dk = 2,0 mm, l = 24 mm

K 2/24

3022002

Golyós tapintó, dk = 1,0 mm, l = 24 mm

K 1/24

7023615

Golyós mérőbetét, Ø 10,0 mm

K 10/100

7023810

Golyós mérőbetét, Ø 10,0 mm

K 10/60

7023813

Golyós mérőbetét, Ø 4,0 mm

K 4/30

7023816

Golyós mérőbetét, Ø 6,0 mm

K 6/40
51
ø8

37,5

K 1…K3/24

M3

d
15,5

25

GK/8

75

M3

d

24

K 10/100

ø8

0,5

TS 0,5/78

K 10/60

M3

K 6/40

78

K 4/30

Mke 8

20
1,2

V/M 2…M3

T 1,2/75
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Digimar TMT 120 / TMT 120 S
Mélységmérő tapintó tartóval

TULAJDONSÁGOK
• Mélységmérő tapintó tartóval
függőleges furatokban és
mélyedésekben való méréshez
• Mélységmérő tapintó, cserélhető
• M2 és M2,5 csatlakozómenet
mérőbetétekhez
• M2,5 901 H golyós mérőbetéttel
• Forgatható (csak TMT 120 S)
• Második mélységmérő tapintó
talppal horonyméréshez (csak
TMT 120 S)
• 2 mm-es golyóval felszerelt M2
800 ts golyós mérőbetéttel (csak
TMT 120 S)



MŰSZAKI ADATOK
Rend. sz.

Típus





4429221

TMT 120

4429421

TMT 120 S

TMT 120

TMT 120 S

TARTOZÉKOK
Rend. sz.


Megnevezés

Típus


4305870

Mérőbetét Ø 1,0 mm, keményfém, l = 14,5 mm

800 ts

4305850

Mérőbetét Ø 2,0 mm, keményfém, l = 14,5 mm

800 ts

4305871

Mérőbetét Ø 3,0 mm, keményfém, l = 14,5 mm

800 ts

4309051

Mérőbetét Ø 2,0 mm, rubin, l = 14,5 mm

800 tsr

4360001

Standard mérőbetét, acél, r = 1,5 mm

901

4360002

Standard mérőbetét, keményfém, r = 1,5 mm

901 H

4360003

Standard mérőbetét, rubin, r = 1,5 mm

901 R

4360241

Csapos mérőbetét, keményfém, l = 11 mm,
Mérőfelület Ø 1,5 mm

911 H2

6

l

M2

d

5

M 2,5

R 1,5
ø4,2

800 ts

12
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901

911 H2

Digimar 817 h3
Tartó merőlegesség méréshez

TULAJDONSÁGOK
• Tartó merőlegesség méréshez
• alkalmas analóg és digitális
mérőórákhoz
• Ideális 2000 W / 2001 W
finomkijelzővel és DK-M1
adatkábellel végrehajtandó
automatikus méréshez

MŰSZAKI ADATOK
Rend. sz.

Típus





4429206

817 h3

Rend. sz.

Befogófurat



ø12



4429206

8 mm

ø8

82
62

110

ø8

4

42

6

10

28

TARTOZÉKOK
Rend. sz.


Megnevezés

Típus


4429610

Adatátviteli kábel

DK-M1

4346700

Digitális finomkijelző 0,0001 mm/±2 mm

2000 W

4346800

Digitális finomkijelző 0,0001 mm/±2 mm

2001 W

2001 W

2000 W

DK-M1

Digimar | Magasságmérő készülékek
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Millimess | Finomkijelző
Millimess 2001 Wi: Minden biztonságos és kontrollált!

Digitális ﬁnomkijelző – legnagyobb pontosság az induktív
mérőrendszernek köszönhetően

MarCom
Beépített vezeték nélküli kapcsolat
- Beépített rádió interfész
- A mérési adatok és különböző paraméterek
küldése és fogadása

Konfigurálható és távvezérelt a
MarCom Professional szoftverrel

Egyéni gomb- és funkciózárak
távvezérelt beállítások, kényelmesen és
egyszerűen a MarCom Professional szoftverrel

lés keze ethető!
s
e
s
ködt
inté
ó ér n is mű
l
l
á
l
dü
be
Egye kesztyű
g
é
m

Az első mérőóra érintéses működtetéssel
Hatalmas előnyök:
- Gombreakció már könnyed érintés esetén is
- Ez megakadályozza a mérőberendezés elállítódását vagy deformációját
➜ Legnagyobb mérési biztonság

Edzett üvegből készült előlap
- Karcolás- és ütésálló felület
- Kiváló védelem karcolás és behatoló folyadékok ellen
- A kopásmentes gombok már a könnyed érintésre is reagálnak

Nagy pontosságú golyós vezeték
IP 64 védelmi fokozat
Kiváló védelem por és bármely irányból
érkező fröccsenő víz ellen, a műhelyben
történő folyamatos és ideális használathoz

14
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a mérőrendszer legnagyobb
érzékenységéhez, hosszú élettartam
és nagy teherbíróképesség

Kétirányú adatinterfész USB-n keresztül
- A mérési adatok és különböző paraméterek küldése
és fogadása
- Folyamatos áramellátás adatkábelen keresztül
- Lehetséges a készülékek azonosítójának lekérdezése

Adatinterfész Digimaticon keresztül
- Mérési adatok küldéséhez

Kényelmes tűrési funkciók
- Egyértelmű tűrés szimbólumok
- Színes LED jelek (piros, zöld, sárga)
a mérési érték osztályozásához
• Selejt/jó/ﬁgyelmeztetési határ
• Selejt / jó / utómegmunkálás

HOLD

Nagy pontosságú induktív
mérőrendszer
Legkisebb mérési eltérés a
linearizálásnak köszönhetően

Abszolút mérőrendszer
A készülék kikapcsolásakor az elektromos
nullpont referencia nem veszik el

Millimess | Finomkijelzők
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Millimess 2000 W / 2000 Wi
Induktív finomkijelző

FUNKCIÓK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ON/OFF
mm/inch
RESET (kijelző nullázása)
PRESET (méret előbeállítása)
ABS (elektromos nullpont
referencia)
Felbontás váltása
TOL (tűrés- és figyelmeztetési
határok bevitele)
Faktor (beállítható)
Mérésirány változtatás
HOLD (mérési értékek rögzítése)
LOCK funkció (billentyűzár)
DATA (adatátvitel)
Kétirányú adatinterfész (külső
távvezérlés, a jellemző értékek
lekérdezése és beviteli lehetősége,
valamint egyéni funkciózárak
beállítása a MarCom szoftverrel)

Alkalmazás:
Statikus mérési feladatokhoz

MŰSZAKI ADATOK
Rend. sz.

TULAJDONSÁGOK
• Edzett üvegből készült előlap,
világújdonságként érintőképernyős kezelőpanellel:
- karcolás- és ütésálló felület
- por, hűtő- és kenőanyagok
elleni kiváló védettség
- kopásmentes érintő kezelőgombok
- mérési eredmények nagyobb
biztonsága a mérőállványon,
mivel elegendő csak a gomb
könnyed megérintése
- nem szükséges a gombot megnyomni, ezért a mérőberendezés
elállítódása vagy deformációja
nem lehetséges
• Nagyon biztonságosan leolvasható,
kontrasztgazdag LCD kijelző
• Egyértelmű tűrés szimbólumok
és színes LED jelek (piros,
zöld, sárga) a mérési érték
osztályozáshoz

Típus

16

4346701

2000 W

2000 Wi

Méréstartomány

mm

±1

Felbontás

mm

0,0001, 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Felbontás

mm

0,0001

Felbontás e

inch

.000005”, .00001”, .00002”, .00005”, .0001”, .0002”, .0005”

Hibahatár

µm

±(0,2 + 0,5 x L) L mm-ben

Mérési érték: irányváltási hiba fu

µm

0,3

Ismétlési pontosság fw

µm

0,1



Gyári szabvány

Szabvány
Szabademelés
Mérőerő

mm

2,5

N

0,9 ± 0,1 (az induktív mérőrendszer abszolút
nullpontjához viszonyított referencia)
IP 64



100 – 240 V

IP védelmi fokozat
Hálózati csatlakozó

- a figyelmeztetési határ megadásával: Selejt / jó / figyelmeztetési határ
- a figyelmeztetési határ
megadása nélkül: Selejt / jó /
utómegmunkálás
• 280°-kal elfordítható kezelő és
kijelző rész
• Befogószár és mérőcsap
rozsdamentes, edzett acélból
• A mérőcsap precíziós golyós
vezetése a minimális irányváltási
hiba érdekében
• Linearizált induktív abszolút
mérőrendszer
• Mérőerőrugó, cserélhető
• Alsó végütköző, beállítható
• Szoftver: MarCom Professional
ingyenesen letölthető:
www.mahr.com/marcom (csak
Mahr adatkábelhez és USB és

4346700


•
•
•

•
•

RS–232 interfésszel rendelkező
vezeték nélküli rendszerekhez)
Számjegyek magassága:
11,5 mm
Adatinterfész: USB, Digimatic
Energiaellátás: beépített
akkumulátorral (max. 4 hét) ill.
USB adatkábellel
Akkumulátor típusa: Lítiumpolimer akkumulátor, 3,7 V
Szállítási terjedelem: Kezelési
útmutató, DK-U1 típusú USB
adat- és töltőkábel, tápegység
(4 db gyorscserélő adapterrel)
USB-hez, gumiharmonika, csavarhúzó az előlöket beállításához (imbuszkulcs 0,9 mm), tok

Millimess | Finomkijelzők

Millimess 2000 W / 2000 Wi
Induktív finomkijelző
TARTOZÉKOK
Rend. sz.


Megnevezés

Típus


4102603

USB adatátviteli kábel, kétirányú (2 m)

DK-U1

4102606

Interfész Digimatic adapter adatátviteli kábellel (2 m)

DK-D1

4310103

Adapter persely (.375” / 8 mm)

940

4346010

Kézi kiemelés bowdenes emelővel

2000 h

4346011

Pneumatikus kiemelés

2000 p

4346012

Mérőerő beállítás

2000 m

4337421

Rögzítőszemes hátfal

1086 b

4346050

Mérőerőrugó 0,25 N

4346051

Mérőerőrugó 0,50 N

4882284

Mérőerőrugó 0,75 N

4346052

Mérőerőrugó 1,00 N

4346053

Mérőerőrugó 1,50 N

4346054

Mérőerőrugó 2,00 N

4346055

Mérőerőrugó 2,50 N

4337900

1086 sf

4346606

Kijelző védőfólia, matt, tükröződésmentes, extra kemény hibridüvegből,
a karcolás és tükröződés elleni védelem érdekében
Ütközésvédelem keménygumiból Millimess 2000 W (i) / 2001 W (i)-hoz

4102220

Rádióvevő beépített vezeték nélküli kapcsolattal rendelkező mérőkészülékekhez

i-stick

1086 sr

2000 p

2000 h

2000 m

1086 sf

1086 sr

i-stick

Millimess | Finomkijelzők
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Millimess 2001 W / 2001 Wi
Induktív finomkijelző

FUNKCIÓK
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ON/OFF
mm/inch
RESET (kijelző nullázása)
PRESET (méret előbeállítása)
ABS (elektromos nullpont
referencia)
Felbontás váltása
TOL (tűrés- és figyelmeztetési
határok bevitele)
RANGE (tartomány)
(méréstartomány és skálaosztás
érték átkapcsolása
MAX/MIN memória váltópontkereséshez
MAX-MIN radiális ütés- és
síklapúság vizsgálat
0 (analóg skálás kijelző nullázása)
Faktor (beállítható)
Mérésirány változtatás
HOLD (mérési értékek rögzítése)
LOCK funkció (billentyűzár)
DATA (adatátvitel)
Kétirányú adatinterfész (külső
távvezérlés, a jellemző értékek
lekérdezése és beviteli lehetősége,
valamint egyéni funkciózárak
beállítása a MarCom szoftverrel)

Alkalmazás:
Statikus és dinamikus mérési feladatokhoz

MŰSZAKI ADATOK
Rend. sz.
Típus

4346800


4346801

2001 W

2001 Wi

Méréstartomány µm

mm

±1

Felbontás

mm

0,0001, 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Felbontás

mm

0,0001

Felbontás e

inch

.000005”, .00001”, .00002”, .00005”, .0001”, .0002”, .0005”

Hibahatár

µm

±(0,2 + 0,5 x L) L mm-ben

TULAJDONSÁGOK

Mérési érték: irányváltási hiba fu

µm

0,3

Ismétlési pontosság fw

µm

0,1

• Edzett üvegből készült
előlap, világújdonságként
érintőképernyős kezelőpanellel:
- karcolás- és ütésálló felület
- por, hűtő- és kenőanyagok elleni
kiváló védettség
- kopásmentes érintő
kezelőgombok
- mérési eredmények nagyobb
biztonsága a mérőállványon, mivel
elegendő csak a gomb könnyed
megérintése, - nem szükséges
a gombot megnyomni, ezért a
mérőberendezés elállítódása vagy
deformációja nem lehetséges
• Egyértelmű tűréshatárok a skálás
kijelzőn és színes LED jelek
(piros, zöld, sárga) a mérési
érték osztályozáshoz
- a figyelmeztetési határ
megadásával: Selejt / jó /
figyelmeztetési határ
- a figyelmeztetési határ
megadása nélkül: Selejt / jó /
utómegmunkálás

Szabvány



Gyári szabvány

• Színes LED jelek (piros, zöld, sárga)
az alábbi üzemmódban:
- akkumulátoros üzemmód:
Villogó jel, 1 s
- Áramellátás DK-U1 adatkábelen
keresztül: folyamatos
• Nagyon biztonságosan leolvasható,
kontrasztgazdag LCD kijelző
• LCD-skálás kijelző a mérőmozgás
vizuális felismeréséhez dinamikus
mérési feladatoknál, pl.
körkörösség és síklapúság

18

Szabademelés
Mérőerő
Kijelzési tartomány skálás
kijelzőhöz
IP védelmi fokozat
Hálózati csatlakozó

•
•
•

•
•
•
•

vizsgálatoknál és váltópontkereséshez furatméréseknél
280°-kal elfordítható kezelő és
kijelző rész
Befogószár és mérőcsap
rozsdamentes, edzett acélból
A mérőcsap precíziós golyós
vezetése a minimális irányváltási
hiba érdekében
Linearizált induktív abszolút
mérőrendszer
Mérőerőrugó, cserélhető
Alsó végütköző, beállítható
Szoftver: A MarCom Professional
ingyenesen letölthető a
www.mahr.com/marcom
honlapról (csak Mahr

Millimess | Finomkijelzők

mm

2,5

N
mm

0,9 ± 0,1 (az induktív mérőrendszer abszolút
nullpontjához viszonyított referencia)
±0,002, ±0,004, ±0,01, ±0,02, ±0,04, ±0,1, ±0,2



100 – 240 V

IP 64

•
•
•

•
•

adatkábelhez és USB és RS–232
interfésszel rendelkező vezeték
nélküli rendszerekhez)
Számjegyek magassága: 9 mm
Adatinterfész: USB, Digimatic
Energiaellátás: beépített
akkumulátorral (max. 4 hét) ill.
USB adatkábellel
Akkumulátor típusa: Lítiumpolimer akkumulátor, 3,7 V
Szállítási terjedelem: Kezelési
útmutató, DK-U1 típusú USB
adat- és töltőkábel, tápegység
(4 db gyorscserélő adapterrel)
USB-hez, gumiharmonika,
csavarhúzó az előlöket beállításához (imbuszkulcs 0,9 mm), tok

Millimess 2001 W / 2001 Wi
Induktív finomkijelző
TARTOZÉKOK
Rend. sz.


Megnevezés

Típus


4102603

USB adatátviteli kábel, kétirányú (2 m)

DK-U1

4102606

Interfész Digimatic adapter adatátviteli kábellel (2 m)

DK-D1

4310103

Adapter persely (.375” / 8 mm)

940

4346010

Kézi kiemelés bowdenes emelővel

2000 h

4346011

Pneumatikus kiemelés

2000 p

4346012

Mérőerő beállítás

2000 m

4337421

Rögzítőszemes hátfal

1086 b

4346050

Mérőerőrugó 0,25 N

4346051

Mérőerőrugó 0,50 N

4882284

Mérőerőrugó 0,75 N

4346052

Mérőerőrugó 1,00 N

4346053

Mérőerőrugó 1,50 N

4346054

Mérőerőrugó 2,00 N

4346055

Mérőerőrugó 2,50 N

4337900

1086 sf

4346606

Kijelző védőfólia, matt, tükröződésmentes, extra kemény hibridüvegből,
a karcolás és tükröződés elleni védelem érdekében
Ütközésvédelem keménygumiból Millimess 2000 W (i) / 2001 W (i)-hoz

4102220

Rádióvevő beépített vezeték nélküli kapcsolattal rendelkező mérőkészülékekhez

i-stick

1086 sr

2000 p

2000 h

2000 m

1086 sf

1086 sr

i-stick

Millimess | Finomkijelzők
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Millimess 2001 Wi
Induktív finomkijelző

FUNKCIÓK
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ON/OFF
RESET (kijelző nullázása)
PRESET (méret előbeállítása)
ABS (elektromos nullpont
referencia)
Felbontás váltása
TOL (tűrés- és figyelmeztetési
határok bevitele)
RANGE (tartomány)
(méréstartomány és skálaosztás
érték átkapcsolása
MAX/MIN memória váltópontkereséshez
MAX-MIN radiális ütés- és
síklapúság vizsgálat
0 (analóg skálás kijelző nullázása)
Faktor (beállítható)
Mérésirány változtatás
HOLD (mérési értékek rögzítése)
LOCK funkció (billentyűzár)
DATA (adatátvitel)
Kétirányú adatinterfész (külső
távvezérlés, a jellemző értékek
lekérdezése és beviteli lehetősége,
valamint egyéni funkciózárak
beállítása a MarCom szoftverrel)

Alkalmazás:
Statikus és dinamikus mérési feladatokhoz
Kivitel: Mértékegység csak metrikus (INCH nélkül)

MŰSZAKI ADATOK
Rend. sz.

2001 Wi

mm

±1

Felbontás

mm

0,0001, 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Hibahatár

µm

±(0,2 + 0,5 x L) L mm-ben

Mérési érték: irányváltási hiba fu

µm

0,3

Ismétlési pontosság fw

µm

0,1



Gyári szabvány

TULAJDONSÁGOK
• Mértékegység csak metrikus
(INCH nélkül
• Edzett üvegből készült
előlap, világújdonságként
érintőképernyős kezelőpanellel:
- karcolás- és ütésálló felület
- por, hűtő- és kenőanyagok elleni
kiváló védettség
- kopásmentes érintő kezelőgombok
- mérési eredmények nagyobb
biztonsága a mérőállványon, mivel
elegendő csak a gomb könnyed
megérintése
- nem szükséges a gombot
megnyomni, ezért a
mérőberendezés elállítódása vagy
deformációja nem lehetséges
• Egyértelmű tűréshatárok a skálás
kijelzőn és színes LED jelek
(piros, zöld, sárga) a mérési
érték osztályozáshoz
- a figyelmeztetési határ
megadásával: Selejt / jó /
figyelmeztetési határ
- a figyelmeztetési határ
megadása nélkül: Selejt / jó /
utómegmunkálás

Mérőerő
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Méréstartomány µm

Szabvány

• Színes LED jelek (piros, zöld, sárga)
az alábbi üzemmódban:
- akkumulátoros üzemmód:
Villogó jel, 1 s
- Áramellátás DK-U1 adatkábelen
keresztül: folyamatos
• Nagyon biztonságosan leolvasható,
kontrasztgazdag LCD kijelző
• LCD-skálás kijelző a mérőmozgás

4346811

Típus

Szabademelés

Kijelzési tartomány skálás kijelzőhöz

mm

2,5

N
mm

0,9 ± 0,1 (az induktív mérőrendszer abszolút nullpontjához
viszonyított referencia)
±0,002, ±0,004, ±0,01, ±0,02, ±0,04, ±0,1, ±0,2



100 – 240 V

IP védelmi fokozat

IP 64

Hálózati csatlakozó

•
•
•

•
•
•
•

vizuális felismeréséhez dinamikus
mérési feladatoknál, pl. körkörösség és síklapúság vizsgálatoknál
és váltópont-kereséshez
furatméréseknél
280°-kal elfordítható kezelő és
kijelző rész
Befogószár és mérőcsap
rozsdamentes, edzett acélból
A mérőcsap precíziós golyós
vezetése a minimális irányváltási
hiba érdekében
Linearizált induktív abszolút
mérőrendszer
Mérőerőrugó, cserélhető
Alsó végütköző, beállítható
Szoftver: MarCom Professional
ingyenesen letölthető:

Millimess | Finomkijelzők

•
•
•

•
•

www.mahr.com/marcom (csak
Mahr adatkábelhez és USB és
RS–232 interfésszel rendelkező
vezeték nélküli rendszerekhez)
Számjegyek magassága: 9 mm
Adatinterfész: USB, Digimatic
Energiaellátás: beépített
akkumulátorral (max. 4 hét) ill.
USB adatkábellel
Akkumulátor típusa: Lítiumpolimer akkumulátor, 3,7 V
Szállítási terjedelem: Kezelési
útmutató, DK-U1 típusú USB
adat- és töltőkábel, tápegység
(4 db gyorscserélő adapterrel)
USB-hez, gumiharmonika,
csavarhúzó az előlöket beállításához (imbuszkulcs 0,9 mm), tok

Millimess 2001 Wi
Induktív finomkijelző
TARTOZÉKOK
Rend. sz.


Megnevezés

Típus


4102603

USB adatátviteli kábel, kétirányú (2 m)

DK-U1

4102606

Interfész Digimatic adapter adatátviteli kábellel (2 m)

DK-D1

4310103

Adapter persely (.375” / 8 mm)

940

4346010

Kézi kiemelés bowdenes emelővel

2000 h

4346011

Pneumatikus kiemelés

2000 p

4346012

Mérőerő beállítás

2000 m

4337421

Rögzítőszemes hátfal

1086 b

4346050

Mérőerőrugó 0,25 N

4346051

Mérőerőrugó 0,50 N

4882284

Mérőerőrugó 0,75 N

4346052

Mérőerőrugó 1,00 N

4346053

Mérőerőrugó 1,50 N

4346054

Mérőerőrugó 2,00 N

4346055

Mérőerőrugó 2,50 N

4337900

1086 sf

4346606

Kijelző védőfólia, matt, tükröződésmentes, extra kemény hibridüvegből,
a karcolás és tükröződés elleni védelem érdekében
Ütközésvédelem keménygumiból Millimess 2000 W (i) / 2001 W (i)-hoz

4102220

Rádióvevő beépített vezeték nélküli kapcsolattal rendelkező mérőkészülékekhez

i-stick

1086 sr

2000 p

2000 h

2000 m

1086 sf

1086 sr

i-stick

Millimess | Finomkijelzők
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Mar4D | hengerkoordináta-mérőkészülékek

Mar4D PLQ 4200: Gyors és pontos
mérés közvetlenül a gyártásban
A Mar4D PLQ 4200 terméksorozat hengerkoordináta-mérőkészülékek a forgásszimmetrikus
munkadarabokat minden korábbinál rugalmasabban és kényelmesebben mérik. Ezenkívül a legnagyobb
sebességgel és pontossággal működnek a gyors és megbízható mérési eredményekért.
A Mar4D PLQ 4200-zal a Mahr az ügyfeleinek nagy teljesítményű mérési megoldást kínál a komplex
forgásszimmetrikus munkadarabokhoz. A multiszenzoros technológiának köszönhetően a dimenzionális
mérési feladatok különösen széles spektrumát fedi le. Az új gép szerkezete különösen robusztus,
így biztosítja a 3D-s mérést közvetlenül a gyártásban - rövidebb átfutási idők és ennek köszönhetően
nagyobb áteresztőképesség, rendkívüli termelékenység.

+
		

Előnyök

• Jövőorientált a kombinált méréstechnikának köszönhetően: optikai és tapintó mérés egy gépben
• Sokoldalú: Egy mérési folyamat alatt több jellemző vizsgálata: hossz, átmérő, alak, helyzet, kontúr,
körkörösség, érdesség vagy 3D geometriák, pl. szimmetria
• Gyors és pontos: Egyedülálló sebesség és optimális tengelypontosság szűkebb tűréseknél is a speciálisan
kifejlesztett vezérlési architektúrának köszönhetően
• Rugalmas a max. 200 mm átmérőjű, max. 1000 mm hosszú, max. 50 kg tömegű munkadarabokhoz
• Ergonomikus kezelés és egyedülálló biztonsági koncepció
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Mar4D | Hengerkoordináta-mérőkészülékek

Gyors beállítás

Folyamatbiztonság mérés közben

A motoros csúcstámasz a feszítőerőfelügyelettel kezelői beavatkozás nélkül
optimálisan rögzíti a munkadarabokat.

A gépben található felügyelő-rendszerek
rögzítik és valós időben kiegyenlítik a
külső hatásokat, pl. hőmérsékletet és
rezgést

Ergonomikus kialakítás
A gép jól átgondolt felépítése
kényelmes és biztonságos
kezelést biztosít.

Megbízható szoftver
A MarWin-Plattform szoftver
áttekinthető kezelői felületének
köszönhetően nagyon
felhasználóbarát: egyszer
kell megtanulni és mindig
használható.

Univerzálisan alkalmazható
A multiszenzoros technológiának
köszönhetően a Mar4D PLQ 4200
a különböző forgásszimmetrikus
munkadarabokat közvetlenül a
gyártásban méri.

Részletes információ a honlapunkon található.
https://metrology.mahr.com/en/mar4d-plq

Mar4D | Hengerkoordináta-mérőkészülékek
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Mar4D PLQ 4200
Hengerkoordináta-mérőkészülék

TULAJDONSÁGOK
Gyors és pontos mérés közvetlenül
a gyártásban
•
•
•
•
•
•

Egyszerű kezelés
Folyamatbiztonság mérés közben
Ergonomikus kialakítás
Megbízható szoftver
Univerzálisan alkalmazható
Precíziós telecentrikus optika

MŰSZAKI ADATOK
Rend. sz.
Típus
Méretek Sz/Ma/Mé

mm

5554200

5554201

5554202

PLQ 4200-T2 Z = 450

PLQ 4200-T2 Z = 730

PLQ 4200-T2 Z = 1000

800 / 2500 / 1800

800 / 2200 / 1800

800 / 2200 / 1800

Munkadarab tömege

kg

Munkadarab mérete

mm

max. átmérő

mm

200

Hosszak / átmérők

mm

0,01...0,0001

Hosszak / átmérők

inch

max. 20 (opcionálisan 50)
450

Mérési érték felbontása

730
beállítható

Szög

0,001...0,0001
0,01...0,0001 fok (decimális) vagy fok, perc, másodperc

Hibahatár csak átmérő, EBXZ, MPE*

µm

≤ (1 + L/150) L mm-ben

Hibahatár csak hossz, párhuzamos Z, EBXZ, MPE*
Pozicionáló sebesség Z

µm

≤ (2 + L/200) L mm-ben
max. 200 mm/s

Pozicionáló sebesség X1

max. 200 mm/s

Pozicionáló sebesség X2

max. 50 mm/s

Pozicionáló sebesség C

max. 2,0 1/s

Pozicionáló sebesség Y

max. 50 mm/s

* Temperált munkadarab, ha t=20 +-2 °C, sima felületeken (Rz < 1 µm) Din EN ISO 10360-7
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1000

Műszaki módosítások jogát fenntartjuk

Tapintásos mérések SP25-tel

Tapintásos mérések T7W-vel

Optikai mérések

Kezelőfelület
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Mar4D PLQ 4200
Hengerkoordináta-mérőkészülék
TARTOZÉKOK
Rend. sz.

Megnevezés

Típus

5361112

Központosító csúcs 60°, Ø 2 – 15 mm, magasság 35 mm

5361223

Központosító csúcs 60°, Ø 2 – 44 mm, magasság 46 mm

5361105

Központosító csúcs 60°, Ø 3 – 15 mm, magasság 25 mm

5361106

Központosító csúcs 60°, Ø 2 – 19 mm, magasság 44 mm

9056631

Központosító csúcs 60°, Ø 2 – 35 mm, magasság 46 mm

5361104

Negatív csúcs 90°, Ø 6 – 20 mm, magasság 56 mm

3026166

USB billentyűzet, német

3026167

USB billentyűzet, angol

5550400

Tapintó egység, motoros

T7W

5400211

Tapintókészlet

T7W
SP25M

5550250

Tapintó egység, Renishaw

5550251

Tapintókészlet 1 SP25-höz

5550252

Tapintókészlet 2 SP25-höz

5550083

MarControl kézi kezelőpult

5550085

További monitor plusz tartó

5550080

Ház plusz csomag

5550084

Ipari PC

5550086

Panel PC, mérőállomás terjedelme tartalmazza

5550091

Passzív, szabályozott rezgéscsillapító rendszer

5550100

MarWin komplett csomag

5550460

T7W érdességmérés opció PLQ 4200-hez

5480638

Érdességmérés szoftver opció AdvancedFormhoz

5360581

3D kontúretalon (kalibrálási tanúsítvány nélkül)

9964316

Mahr kalibrálási tanúsítvány kontúretalonhoz

6980110

DAkkS / DKD kalibrálási szolgáltatás kontúretalonhoz

Mar4D

Központosító csúcs 60°
Ø 2 – 15 mm

Központosító csúcs 60°
Ø 2 – 44 mm

Központosító csúcs 60°
Ø 3 – 15 mm

Központosító csúcs 60°
Ø 2 – 19 mm

Központosító csúcs 60°
Ø 2 – 35 mm

Negatív csúcs 90°
Ø 6 – 20 mm

Mar4D | Hengerkoordináta-mérőkészülékek
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MarSurf CD 140 AG 11: A Mindentudó
intelligens tapintórendszerrel
Az új MarSurf CD 140 AG 11-gyel a Mahr új kontúrmérő készülékkel jelenik meg a piacon.
A tapintórendszer max. 70 mm méréstartománnyal rendelkezik, amelynél a tapintócsúcsok
gyorsan és szerszám nélkül cserélhetők - és mindez újrakalibrálás nélkül lehetséges
A MarSurf CD 140 AG 11 új kontúrmérő készülék gyors és pontos méréseket tesz lehetővé.
Rugalmas munkadarab-befogójának köszönhetően különösen egyszerű a kezelés, és
sokoldalúságával tűnik ki, pl. az érdességmérés terén is. Intelligens tapintórendszere
és a mágneses tapintócsúcs-tartó mindig lehetővé teszi a tapintócsúcsok egyszerű
és szerszám nélküli cseréjét. Kiegészítésként számos befogóeszköz és
munkadarab-befogó áll a kezelők rendelkezésére.
Az új MarSurf CD 140 AG 11 helyhez kötötten és a közvetlenül
a helyszínen a munkadarabon is használható.

+

Előnyök

• Számos kontúrmérő funkció, gyorsan és egyszerűen
• Z tengely gyorsállítása egyszerűen kezelhető fogantyúval
• Szerszám nélküli tapintócsúcs csere
• Pozicionáló sebesség X tengelyen, max. 200 mm/s
• Egyszerű programkészítés vagy egyedi mérés a MarWinnel
• Automatikus kiértékelés, kontúrok legjobb illesztése, CAD kontúr
összehasonlítás és még számos hasznos funkció
• Rugalmasan alkalmazható tárgyasztal 50 mm-es furatráccsal, pl. KMG munkadarab-befogóhoz
• Opcionálisan bővíthető érdességmérési lehetőséggel (Rz >2 µm)
• Mérés dupla tapintócsúccsal

A standard befogókészülékeken és a munkadarab-befogókon lévő bedugható vezető ütközők és a széles lemez lehetővé
teszik az Ön vizsgálati tárgyának rugalmas pozicionálását.
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Manuális gyorsállítás
A finom állítás a Z tengelyen található,
az X tengelyt mozgatja fel- és lefelé.

X tengely maximális
méréstartománnyal
A nagy sebességű X tengelyt
a 140 mm-re méretezett
méréstartományhoz tervezték.

Egyedi
tapintórendszer
A 350 mm-es tapintókar
hosszal rendelkező
tapintórendszer lehetővé
teszi a tapintócsúcsok
gyors, szerszám nélküli
cseréjét - újrakalibrálás
nélkül. Az automatikus
tapintóerő kiválasztás
garantálja a megfelelő
tapintóerőt különféle
tapintócsúcsok
cseréjénél is.

Ergonomikus szállító
fogantyúk
Az oldalsó fogantyúk
megkönnyítik a készülék
szállítását.

Tárgyasztal nagy méretű
alkatrészekhez is
Nagy elmozdulási út
Az 50 mm lyukrácsos, 390 mm x 450 mm
méretű tárgyasztal nagy méretű
munkadarabokhoz is alkalmas.
Ennek köszönhetően a rugalmas
befogási lehetőségek nagy számban
állnak rendelkezésre.

Az Y tengely 60 mm
elmozdulási úttal állítható
manuálisan.

MarSurf | Kontúrmérő készülékek
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MarSurf CD 140 AG 11
Kontúrmérő állomás

TULAJDONSÁGOK
• Gyors és pontos mérések
• Egyszerű kezelhetőség
• Helyhez kötött vagy közvetlenül
a munkadarab helyszínén
történő használat
• Az előtoló egység manuális
finom állítása a Z tengelyen
• Szerszám nélküli tapintócsúcs
befogás
• 50 mm lyukrácsos, 390 mm x
450 mm méretű tárgyasztal
• High speed X mérőtengely
(140 mm)
• Szállító fogantyúk az egyszerű
szállításhoz
• Z tengely gyorsállítása
• Egyedi biztosító biztosítja
az egyszer már beállított
mérőszerkezetet
• 350 mm elmozdulási út
• Tapintócsúcsok gyors, szerszám
nélküli cseréje újrakalibrálás
nélkül

MŰSZAKI ADATOK
Rend. sz.

6269033

Típus

CD 140 AG 11

Pozicionálási sebesség

0,1 - 200 mm/s (X-en)

Tapintási szakasz (X-en) vége

Tapintórendszer
• Automatikus tapintóerő
kiválasztás a több tapintócsúcs
cseréjekor szükséges megfelelő
tapintóerőhöz
• Nagy méréstartomány - 70 mm
• Tapintókar hossz - 350 mm
• Automatikus kalibráló rutin
tapintókarokhoz
• Standard és dupla tapintókarok
egyszerű kalibrálása lehetséges
• Egyszerű és megismételhető
kalibrálási mérőpozicionálás az
50 mm-es rácsnak köszönhetően
• Mágneses tapintókar-tartó teszi
lehetővé a tapintókarok szerszám
nélküli cseréjét
• Definiált kezdőpozíció
• Kiállított tengely Időmegtakarítás
az előkészítés során

140 mm

Mérési sebesség

0,1 - 10 mm/s

Megvezetés eltérés

1 µm / 140 mm

Tapintókar hossz

350 mm

Felbontás

19 nm

Méréstartomány Z-n

70 mm

Mérőerő (N)
Méretek (Mé x Sz x Ma)

4 – 30 mN, Z+ és Z-, szoftverrel beállítható
572 x 905 x 822 mm

ALKALMAZÁSOK

Szoftver
• Egyszerű és intuitív kontúrmérés
és -kiértékelés.
• A mérőasszisztens célirányosan
a mérési adataihoz vezeti Önt.
• Számos mérési feladat, pl.
sugarak, ívhosszak, távolságok,
szögek és sok más egyéb
meghatározása már előre be van
programozva az Ön részére.
• Különlegesség a
szabadalmaztatott „tangenciális
elemek” funkció. Támogatja
a sugarak és az egyenesek
közötti tangenciális átmenetek
egyszerű és kezelőtől független
kiértékelését.

Gépgyártás
• Csapágyak, menetek, menetes rudak, golyósorsók,
tengelyek, fogaslécek
Gyártásközeli mérés
• Kontúrmérés részben automatikus folyamatban
Autóipar
• Kormány, fékrendszer, sebességváltó, forgattyús
tengely, bütykös tengely, hengerfej
Orvostudomány
• Csípő- és térdprotézisek kontúrja, orvostechnikai
csavarok kontúrja, fogimplantátumok kontúrja

További információ a www.mahr.com honlapunkon található
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MarSurf CD 140 AG 11
Kontúrmérő állomás
TARTOZÉKOK
Rend. sz.

Megnevezés

Típus

6820020

DK tartozéktáska befogóelemekkel

6820022

Gyorsbefogó-tartó billenőegység +90° / -55

6820023

Precíziós hárompofás tokmány 50 mm

6820001

Prizma blokk készlet AF 25

6820002

Delta blokk készlet AF 25

6820004

Csavaros blokk készlet

9059081

Finom befogó UZS 15

6820000

B kontúr kontúretalon 50 mm furatméretű tárgyasztalhoz

6820010

Univerzális etalon-befogó

6820125

Kontúretalon KN 100

6980110

DAkkS/DKD kalibrálási szolgáltatás kalibrálási tanúsítvánnyal

9964316

Mahr kalibrálási szolgáltatás kalibrálási tanúsítvánnyal

6820003

Leszorító készlet AF 25

6820005

Kézi befogó tokmány készlet, Alufix

6820021

Alaplap DK rendszerekhez

6820024

Precíziós-satu 25 mm

6820025

Prizma 90°

6820026

Rugófeszítő rögzítéssel

6820027

Gyorsbefogó, 45°-os szögelem

6820011

Adapterlemez 50 mm-hez

9000250

Központosító befogó max. 45 mm befogási tartománnyal

9000249

Univerzális kuplung adapterlemezzel

9000248

Párhuzamsatu max. 40 mm befogási tartományig

9026049

Asztallap 740 x 430 készlet

Prizma blokk készlet AF 25

Delta blokk készlet AF 25

Csavaros blokk készlet

Finom befogó UZS 15

Kontúretalon KN 100

Kétgolyós kalibráló etalon

További információ a www.mahr.com honlapunkon található

MarSurf | Kontúrmérő készülékek

29

Referenz Formtester | Mérőrendszerek

MFU 200 mérőrendszer: egy gép –
két ultrapontos változat
Az MFU bevált mérőrendszert a Mahr mostantól két változatban kínálja különböző alkalmazásokhoz:
az egyiket, a MarForm MFU 200-at a forgásszimmetrikus munkadarabok alakjának és helyzetének
vizsgálatához, a másikat, a MarOpto MFU 200-3D-t az optikai iparban használt alkatrészek méréséhez.
Az MFU már évtizedek óta képviseli a pontosságot és a stabilitást. Univerzális használatának és
ultrapontosságának köszönhetően nagy pontosságú referencia mérőközpont. Mert a legnagyobb mérési
biztonság növeli a gyártáshoz szükséges tűréshatárokat, optimalizálja a folyamatokat és végül csökkenti
a termelési költségeket.

+
		

MarForm MFU 200 előnyei

• Nagy pontosságú a nanométer tartományban mért pontosságnak köszönhetően a 0,5 µm munkadarab 		
pontosságokhoz

• A könnyű kezelésnek köszönhetően gyorsan és egyszerűen jutunk a mérési jegyzőkönyvek
készítéséhez - néhány másodperc alatt az új munkadarabtól a mérési eredményig
• Felhasználóbarát MarWin szoftverplatform alakhoz, fogaskerékhez, kontúrhoz, tengelyhez,
érdességhez - egyszer kell megtanulni és mindig használható
• Jövőorientált és bővíthető a szoftveropciók frissítésével: Sodrásirány, érdesség, kontúr,
hullámosság, Capto, kommutátor

+
		

MarOpto MFU 200-3D egyéb előnyei

• IPS optikai szenzorral és MarOpto befogóeszköz készlettel felszerelve a szférikus,
aszférikus elemek és szabadalakok optikai iparban történő minősítéséhez
• Áttekinthető és felhasználóbarát AsphericLib szoftverplatform a szférikus és aszférikus
elemek méréséhez és kiértékeléséhez
• Rugalmas szabadalak mérés az Aspheric Lib szoftverplatformmal és kiértékelés az Anyshape szoftverrel
• Maximális teljesítmény: Alakeltérések < 100 nm (PV) 2D-ben és 3D-ben
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A legmegbízhatóbb ismétlési
pontosság

Extrém pontosság

A helyiségben megvalósítható
0,001 mm abszolút pozicionálási
pontosság a legnagyobb
reprodukálhatóságot és
folyamatképességet képviseli.

Az MFU 200 koncepció pontosságot
garantál Önnek a nanométeres
tartományban.

Felhasználó nélküli mérés
A motoros központosítást /
döntést biztosító teljesen
automatikus mérési folyamat
feleslegessé teszi a felhasználó
beavatkozását, és ennek
köszönhetően folyamatstabilitást
biztosít.

Hatékony vizsgálat
Rövid mérési idők

A T7W motoros mérőtapintó
és a csillag alakban elhelyezett
tapintókarok, az IPS szenzorral
kombinált tapintó és optikai
mérések rugalmas tapintást
és felhasználóbarát működést
biztosítanak.

A gyorsan forgó C tengely jelentős
mértékben meggyorsítja a méréseket,
és ennek köszönhetően növeli a
termelékenységet.

Referencia alakvizsgálók | Mérőrendszerek
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MarForm MFU 200
Referencia alakmérő központ

MEGNEVEZÉS
• A referencia alakmérő központ új
dimenziója
• A nagy pontosságú mérőtengelyektől a képes mérésekig vezető
út gyakran hosszú, amelyet semmi
sem tesz meg olyan jól, mint a
MarForm MFU 200. Mert csak
a MarForm MFU 200 rendelkezik
beépített referenciaelemekkel a
geometriai eltérések valós idejű
térbeli kompenzációjához, és
rögzít minden profilt nagy
pontosságú 3D koordinátaként.
• A MarForm mérőgépek már
évtizedek óta állnak az Ön
által megkövetelt pontosság és
stabilitás szolgálatában. Az új
MarForm MFU 200-at azzal az
igénnyel fejlesztették ki, hogy
az alkatrészek alak- és helyzetjellemzőit az egy literes mérési
volumenben gyártásközelben
és kedvező áron vizsgálhassák.
Ezzel a hosszú évek alatt szerzett
tapasztalatunk új dimenziót
képvisel.
• A MarForm MFU 200-zal olyan
nagy pontosságú referencia
alakmérő központ áll az Ön
rendelkezésére, amely extrém
kicsi mérési bizonytalanságával
növeli az Ön gyártásához szükséges tűréshatárokat és ezzel
csökkenti a gyártási költségeket.

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

MŰSZAKI ADATOK
Rend. sz.
Típus
Monitor

19”-os TFT monitor (érintőképernyő)

Géptábla

MCP 12

Motoros mérőtapintó

T7W

Tapintókar

60 mm Ø 1,0, rubin, M2, 60 fok

Osztáshiba

C/Z/X tengely osztáshibája bemérve

Az alakmérő központ az
alábbi komponensekből áll:
Körkörösség-mérő tengely,
kör alakú (C)
Motoros központosító és billenő
asztal (X, Y, A, B)
Körkörösség-mérő tengely, kör
alakú (C high speed, max. 200 1/
min)
Egyenességmérő tengely, függőleges (Z)
Egyenességmérő tengely,
vízszintes (X)
Tangenciális multifunkciós
tengely (Y)
Motoros hosszmérő tapintó T7W
MarWin kiértékelőszoftver
alak- és helyzetjellemzőkhöz
A vezérlés és a kiértékelés
konzekvens szétválasztásával a
MarForm MFU 200 jövőorientált és bővíthető. Az új nyelvi
verziók ugyanolyan hatékonyan
valósíthatók meg, mint a speciális
kiértékelések és az új szabványok.
Az MarForm IPS optikai
szenzoregység használatához a
MarForm MFU 200 már elő van
készítve, és így mérhet mikro
felületstruktúrákat is.
Röviden: A MarForm MFU 200
a finom mérőszobákban és a
gyártásban használt referencia
alakmérő gép új dimenziója.
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5440580
MarForm MFU 200

ALKALMAZÁSOK
• Alkatrészek alak- és helyzetjellemzőinek vizsgálata
• Körkörösség, központosság / egytengelyűség, hengeresség,
radiális ütés, axiális ütés, teljes futás, egyenesség, párhuzamosság,
merőlegesség, dőlés, síklapúság, kúposság, átmérő, kúpalak, Fourier
elemzés (hullámosság elemzése), vonalprofil, felületprofil, bütyök alak
• Minden profil felvétele nagy pontosságú 3D koordinátaként a
geometriai eltérések valós idejű térbeli kompenzációjával
• Felületek szkennelése, érdesség kiértékelés
• Kontúrok és szabadalakok kiértékelésének szkennelése

Referencia alakvizsgálók | Mérőrendszerek

MarForm MFU 200
Referencia alakmérő központ

TARTOZÉKOK
Rend. sz.


Megnevezés
Hardver (kötelező pozíció):

9028023

Kalibrálógolyó Ø 15 mm Mahr kalibrálási tanúsítvánnyal

9064901

MarWin PC WINDOWS 10-zel, többnyelvű

3026857

K400 plus Logitec vezeték nélküli billentyűzet, német nyelvű

3026858

K400 plus Logitec vezeték nélküli billentyűzet, angol nyelvű

6710620

Hárompofás tokmány karimás, Ø 100 mm (ÚJ VÁLTOZAT!) nem használható alapbefogóval

3017216

Alapbefogó gyorsbefogó eszközhöz / mentési interfészhez

9004831

Három pofás koszorús tokmány, Ø 50, oszloppal és karimával MFU gyorsbefogó eszközhöz
Szoftver (választható / kötelező pozíció):

5480312

ProfessionalForm szoftver

5480311

AdvancedForm szoftver
Optikai szenzor MarForm MFU 200-hoz:

5400275

Interferometria elvén működő vezérlő IPS15-tel, rackszekrénnyel az IPS box befogásához
számos további tartozék külön érdeklődésre

Koszorús tokmány három pofával

Hárompofás tokmány, karimás

Kalibrálógolyó

Koszorús tokmány szorítófogókkal

További információ a www.mahr.com honlapunkon található
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MarOpto MFU 200-3D
Nagy pontosságú 3D mérőállomás szférikus, aszférikus elemekhez és szabadalakokhoz
MEGNEVEZÉS
• A MarOpto MFU 200-3D
univerzális, nagy pontosságú
mérőgép, amelyet a szférikus
és aszférikus elemek,
szabadalakok és különleges
optikák automatikus mérésére
terveztek, és amelyet a Mahr
az optikai komponensek gyors
és gyártásközeli 2D-s és 3D-s
vizsgálatára fejlesztett ki
Pontosság
• 100 nm-nél kisebb PV mérési
bizonytalansággal a mérőeszköz
ideálisan illeszkedik az Ön folyamatoptimalizálási igényéhez.
Rugalmasság
• A MarOpto MFU 200-3D
képes a felületek optikai és
tapintó mérésére. Az optikai
méréshez egy interferometria
elvén működő pontérzékelő
használatos. A tapintásos
méréshez a tapintókarok széles
választéka áll rendelkezésre. A
forgásszimmetrikus objektumok
ezekkel 45° meredekségig, a
tengelyen kívüli és szabadalakok
28°-ig mérhetők.

MŰSZAKI ADATOK
Rend. sz.

5440581

Típus

MarOpto MFU 200-3D

Monitor

19”-os TFT monitor (érintőképernyő)

Géptábla

MCP 12

Motoros mérőtapintó

T7W

Optikai mérőtapintó

IPS

Tapintókar

90° derékszögű, rubingolyó Ø 3 mm, optikai szenzor csatlakozóval

Osztáshiba

C/Z/X tengely osztáshibája bemérve

Kalibráló készlet és befogóeszköz készlet, Basis
MarOpto MFU 200-3D Aspheric szoftvercsomagot
MarOpto MFU 200-3D Anyshape szoftveropciót

beleértve
beleértve
Opció

TARTOZÉKOK
Rend. sz.

Megnevezés

5440468

Hidraulikus tokmány, Ø 25 mm, gyorsbefogó rendszerhez

5440471

Hárompofás tokmány gyorsbefogó rendszerhez

5440472

Satu gyorsbefogó rendszerhez

5440473

Rögzítőlemez gyorsbefogó rendszerhez

5440474

Szerelőlap

3028108

Csökkentő hüvely hidraulikus tokmányhoz, 25 mm-ről 12 mm-re

9058047

Befogóeszköz lencsékhez, 200 mm

5440471

5440472

Befogóeszköz-készlet
Univerzálisan minden használati
célra kifejlesztve - a koncepciónak
köszönhetően Ön az alkatrészek
széles skálája esetén is jól fel van
szerelve.

5440468

5440470

5440474
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5440473

MarOpto MFU 200-3D
Nagy pontosságú 3D mérőállomás szférikus, aszférikus elemekhez és szabadalakokhoz

Előnyök az Ön részére:
• Automatikus döntés és központosítás - a mérendő tárgyak felhasználótól
független pozicionálása, központosítása és beállítása
• Aktív követés - ismeretlen geometriák automatikus mérése; a szenzor
(optikai és tapintó) a gép szabályozásával automatikusan követi a felületet
• Tapintókombináció - optikai szenzorok és tapintásos tapintók kombinációja
egy tapintórendszerben; térben (360°) mozgatható
• A gyártási folyamatban (csiszolás / polírozás) alkalmazott zárt hurkú
integráció ideális megoldás a transzmisszív optikákhoz (dőlési és
központosítási hiba meghatározáshoz)

MÉRÉSI FELADATOK ÉS SZOFTVER
Rugalmas mérési feladatok egy gépben
•
•
•
•
•
•

Alak
Kontúr
Érdesség
Optikák tengelyeltolása
Radiális ütés hiba
Optikák dőlési és központosítási hibája

SZOFTVER
Speciális szoftvercsomag az Ön igényeihez
• SW AsphericLib a szférikus és aszférikus elemek méréséhez és kiértékeléséhez
• SW Anyshape, a jövő eszköze - szabadalakok méréséhez és kiértékeléséhez

További információ a www.mahr.com honlapunkon található
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