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Utolérhetetlen színvonal a minôségben
A Global koordináta mérôgépek minôsége és megbízhatósága az elôállításuknál felhasznált gyártási módszerek pontosságából

fakad, valamint az ott alkalmazott mindenre kiterjedô minôségellenôrzési eljárások eredménye, és nagyban köszönhetô a képzett

dolgozók és a legkorszerûbb technikát képviselô gyártóberendezések racionális együttmûködésének.

A berendezés mérési pontosságának tanúsítása

Minden egyes Global koordináta mérôgép mérési pontosságát ellenôrizzük és tanúsítjuk, ennek során a legszigorúbb módon

alkalmazzuk a koordináta mérôgépekre vonatkozó ISO szabványokban meghatározott ellenôrzési eljárásokat.

Az ellenôrzés a következôkre terjed ki:
- a méretmeghatározásnál jelentkezô legnagyobb megengedett leolvasási hiba (MPEE) megállapítása;

- a tapintó legnagyobb

megengedett hibájának (MPEP)

megállapítása;

- a tapintó legnagyobb meg-

engedett letapogatási hibájának

(MPETHP/τ) megállapítása.

Üzleti tevékenységünk minden

részletét – a tervezésétôl és gyártástól egészen a terméknek a megrendelô részére történô

átadásáig és az utólagos vevôszolgálatig – auditáltattuk, és az megfelel a nemzetközileg elfogadott

minôségi elôírásoknak (az ISO 9001 és a VDA 6.4 szabványnak).

global

Funkcionális lehetôségek minden igényre

Legyen szükség folyamatos szkennelésre vagy pontról pontra végzett mérésre, legyen az érintésre kapcsoló vagy optikai érzékelô,

legyen szó fix vagy indexálható mérôfejrôl, legyen a berendezés a termelôüzemben vagy a laboratóriumban, a Global mindig a

helyén van: a rugalmas, moduláris kialakításnak köszönhetôen a Global koordináta mérôgépek bármilyen méretellenôrzési igényhez

felkonfigurálhatók, pontosan olyannak, amilyenre a felhasználónak szüksége van.

Global – mérésre teremtve
A Global koordináta mérôgépek egy sikeres termékcsaládot képviselnek, 

amely olyannyira forradalmi és újszerû, hogy a háromdimenziós méréstechnika jelentôs fordulópontjának tekinthetô.

Ezt a sikert jelzi a termékcsaládnak az a folyamatos továbbfejlesztése, amely egyre újabb felhasználási területekre és

tapintórendszerekre terjed ki.

A Global termékcsalád elemei nem csak pontos, megbízható, gyors és megfizethetô koordináta mérôgépek, hanem egy

további értékes tulajdonsággal is bírnak; ez pedig a rugalmasság. Rugalmasság a felhasználók problémájának

megoldásában ma, és rugalmasság, amelynek köszönhetôen a felhasználó mellett maradnak holnap is.

MPEE MPEP MPE THP/τ

VDA 6.4ISO 9001



• Alumíniumból ötvözetbôl készült rendkívül
merev váz

• Az egyedülálló háromszög-keresztmetszetû
hídgerenda optimális szilárdság-tömeg arányt
garantál a megkérdôjelezhetetlen pontosság
és a hosszú távú méret stabilitás érdekében.

• A nagy szilárdságú, nagy keresztmetszetû
oszlop a Z tengelyben – anyaga alumínium-
ötvözet a 05.xx.05 típustól a 15.xx.14 típusig,
zsugorított alumíniumoxid a 20.xx.15 típusnál
– optimálissá teszi a nagy függôleges méretû
mérôeszközök használatát.

• A nehéz, stabil gránit mérôasztal ellenáll a
rezgésnek.

• Egy darabból készült mérôasztal. A szabadal-
maztatott, fecskefarok alakú vezetôsínek
közvetlenül a gránitból vannak kimunkálva,
ezzel javítva a mérések pontosságát és
reprodukálhatóságát.

• A hangolt elasztometrikus „változtatható
merevségû" lengéscsillapító rendszer nagy-
mértékben csökkenti a külsô rezgések hatását.

• A távolabb felszerelt hajtómotorok következ-
tében kisebb a mozgó tömeg, így gyorsabb a
beállás; a termelôdô hô a berendezés vázától
távolabb jelentkezik.

• Nagy pontosságú Aurodur® mérôléc hivatalosan
jóváhagyott értékû hôtágulási együtthatóval.

• A szabadalmaztatott z-tengely ellensúly-rend-
szer javítja a mérési pontosságot.

• A kis befoglaló méretek lehetôvé teszik a
berendezés telepítését szûk helyen is.

• Minden oldalról akadály nélkül megközelíthetô
a gránit asztalon a munkaterület.

Pontosság a részletekben

Technika és sokoldalúság

A Global berendezésekben
alkalmazott technika egyesíti az
élvonalbeli gépészeti megoldásokat,
a legkorszerûbb mozgásvezérlô
rendszereket és a fejlett hômérsékleti
kompenzációs rendszereket.

1) Az acélszállal merevített végtelenített
bordásszíj precíziós kialakítású, a fogak
profilja elliptikus, így csökkenthetô  a
berendezés rezgése nagy szkennelési
(letapogatási) sebesség mellett.

2) A precíziós módszerrel kimunkált
vezetôsínen mozgó körbefutó kialakítású
légcsapágyak optimális
reprodukálhatóságot eredményeznek a
méréseknél, és hozzájárulnak a rendszer
hosszú távú stabilitásához. A könnyen
karbantartható elôfeszített Belleville rugók
állandó erôhatást eredményeznek a
berendezés teljes mérési tartományában.
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Az ábrán a berendezés
ACTIV változata látható



A Global koordináta mérôgépek leviszik a leg-
magasabb szintû méréstechnikát a termelô-
üzembe.

• A tengelyek mozgatásának valós idejû inter-
polálcója, valamint a valódi háromdimenziós
vektorkezelés (FLY) használatával az egyes
tengelyek egyszerre mozognak, és elkerül-
hetôk a sarkok és a felesleges leállások. Az
eredmény:
- akár 40%-kal is növekszik a berendezés

átbocsátóképessége
- lágy, folyamatos a mozgás a mérési pályán

az egyes pontok között
- hatékonyabb az adatok számítása

• Egy elôre meghatározott pályán történô szken-
neléskor a vezérlôben található OBSERVER
(megfigyelô) szolgáltatás visszacsatolási kört
alkot a mérôfejtôl, amely csökkenti a mérés
bizonytalanságát és a ciklusidôt azáltal, hogy
a mérôfejet közelebb tartja a munkadarab
névleges méreteihez.

• Az egyedülálló háromdimenziós erôvektor-
kompenzáció (3D-VFO™, 3D vector force
optimization) elvégzi a tapintó pontos kompen-
zálását és tökéletesebb adatelemzést tesz
lehetôvé a mérési mûveletek során. A mérô-
fejbôl származó adatokat a rendszer auto-
matikusan, valós idôben kompenzálja az
ébredô erôk, súrlódás és ellenállás, a
szondafej és a tömeg változása szerint. Az
eredmény: pontos adatok minden idôben,
minden körülmények között, az összes
mérôfej-kombináció esetén.

CLIMA
Az innovatív hômérsékleti kompenzációs rend-
szernek köszönhetôen a Global berendezések
egész családja széles hômérsékleti tartomány-
ban (16 °C … 26 °C) használható.
A CLIMA a berendezés mechanikai szerkeze-
tének matematikai modelljét használja fel a
szerkezeti korrekciós értékek kiszámításához,
amelynek során nem csak az anyagok ter-
mészetes lineáris hôtágulását veszi figyelembe,
hanem az általuk okozott deformációkat egy
olyan bonyolult szerkezetben, mint a mérô-
berendezés.

A CLIMA rendszernek köszönhetôen a Global
koordináta mérôgépek 16 °C és 26 °C között
ingadozó hômérséklet mellett használhatók,
miközben az idôbeli és térbeli hômérséklet-
változás 1 °C/óra, 1 °C/m illetve 5°C/24 óra lehet.

Precíziós mozgás Rugalmasság a környezet irányában

26°

ACTIV
Az ACTIV® (Adaptive Compensation of Temperature
Induced Variations, azaz a hômérsékletváltozá-
sok által elôidézett változások adaptív
kompenzálása) technikával felszerelt Global
mérôberendezések ideális megoldást jelen-
tenek a méretellenôrzési feladatok ellátására
olyan ipari környezetben, ahol a hômérséklet 15
°C-tól 30 °C-ig változik, és a napi hômérséklet-
változás eléri a 10 °C-ot.
A munkadarab méretadatait a rendszer ki-
igazítja a mérôberendezés és a munkadarab
kritikus pontjain elhelyezett hômérséklet-jeladók
által szolgáltatott értékek alapján.
A mérési eredmények kiigazítását a rendszer
valós idôben végzi, olyan módon, hogy
kompenzálja a változó környezeti hômérséklet
által a mérôberendezésben okozott szerkezeti
deformációkat. Az ilyen módon kiegészített
koordináta mérôgépet további védôharmonikák
és védôburkolatok óvják az X és az X tengelyen.

TRICISION 
technika

Hagyományos 
technika

A GLOBAL berendezésekben használt egyedi,
háromszög keresztmetszetû hídgerenda javítja a
méretpontosságot és a méréstechnikai stabilitást.

FLY: optimalizált mozgásvezérlés, hatékonyabb
adatgyûjtés, utolérhetetlen munkadarab
átbocsátóképesség.

16°

30°

15°

FLY

global

A
C

T
IV

C
LI

M
A



global
A választás
szabadsága

A Global mérôberendezések típus-
választéka egyre szélesebb: jelenleg
a Classic, a Performance és az
Advantage változat közül lehet
kiválasztani azt, amelyik a legjobban
megfelel a megrendelô igényeinek.



A Global Classic koordináta mérôgép
A Classic a klasszikus út a megkérdôjelezhetetlen minôség felé
A Classic (azaz „klasszikus") koordináta mérôgép elérhetô áron kínál megoldást az
ipari mérési és ellenôrzési igények kielégítésére.
A sokféle érintésre kapcsoló szondával felszerelhetô Global Classic berendezés a
nagy átbocsátó képességet és pontosságot magas szintû mûködési megbízható-
sággal és alacsony karbantartási igénnyel ötvözi.
A Global Classic koordináta mérôgépeket számos iparágban alkalmazzák a munka-
darabok kezdeti és végsô ellenôrzésére, az alkatrészek minôsítésére és a mérési
folyamatvezérlésre.
A Global Classic jelenti az ideális mérôrendszert, ha nagy pontossággal és
áteresztô képességgel kell végezni igen sokféle méretellenôrzési feladatot
általános gépészeti és hasáb alakú munkadarabokon.

A Global Performance koordináta mérôgép
A Performance a méréstechnikai teljesítmény fokozásának eszköze
Pontonként végzett mérés vagy folyamatos szkennelés, érintésre kapcsoló szonda
vagy optikai érzékelô: mindez egy rendszerben megtalálható.
A Performance (azaz „teljesítmény") típus megfizethetôvé teszi a sokféle érzékelô
és szonda használatát. A moduláris elven felépülô Global Performance típusok
mindig az adott méréstechnikai igényeknek megfelelôen konfigurálhatók.
Ez a típuscsalád jelenti a legjobb megoldást azoknak a felhasználóknak, akiknek
nagyon sokféle méréstechnikai feladatot kell elvégezniük egyetlen, rugalmas,
pontos és elérhetô árú koordináta mérôgéppel.
A berendezés egyaránt felszerelhetô érintésre kapcsoló mérôfejjel a hasáb alakú
munkadarabokon hatékonyan végezhetô pontszerû mérésekhez, és analóg
letapogató mérôfejjel, amely nagy pontosságú folyamatos szkennelést tesz
lehetôvé a bonyolult formájú felületeken. Opcionálisan rendelkezésre áll egy merev
szkennelô fej is, amely ideális eszköz a nagy pontosságú alakhiba-méréseknél
még nagy mérôfej-kitérés esetén is.
A CLIMA szerkezeti hômérsékleti kompenzációval a Global Performance koordináta
mérôgép pontossága szélesebb hômérsékleti tartományra is kiterjeszthetô.

A Global Advantage koordináta mérôgép
Az Advantage típussal élvezzük a sebesség elônyét

A Global Advantage (azaz „elôny") gyors és pontos koordináta mérôgép, amely
bármilyen mérési és ellenôrzési feladatot gyorsan és hatékonyan képes elvégezni.
A Global Advantage típust gyors, finom mozgású és pontos meghajtások
mûködtetik, így a mérés végzése gyors, könnyû és pontos.
A típust kimagasló dinamikája és osztályon felüli pontossága ideális eszközzé teszi
a termelési folyamat állandó és szoros ellenôrzés alatt tartásához.
A nagy pontossággal készített hasáb alakú munkadarabok méretellenôrzéséhez,
valamint az olyan bonyolult felületû alkatrészek ellenôrzéséhez, mint a forgórészek
lapátjai, a fogaskerekek vagy a csigakerekek, a Global Advantage típusok fel-
szerelhetôk nagysebességû merev szkennelô mérôfejjel, amely nagy mérési és
ismétlési pontosságot eredményez még az egészen hosszú tapintószárak hasz-
nálata esetén is.
Az ADVANTAGE berendezés-család összes típusán gyári tartozék a CLIMA
hômérsékleti kompenzáció; ennek köszönhetôen az elsô osztályú mérési
pontosság a 16 °C … 26 °C hômérsékleti tartományban érvényesül.
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…a méret nem akadály
A 15.xx.14. és a 20.xx.15 típus tágas munkaterébe nagyméretû és nehéz munkadarabok
is behelyezhetôk anélkül, hogy költséges alapozást kelljen készíteni.
A hatalmas mérési tér ellenére a Global berendezéscsalád legnagyobb típusai kimagasló
volumetrikus pontossággal és egyedülálló dinamikai jellemzôkkel rendelkeznek.
A nehezen elérhetô helyek méréséhez ezek a nagyobb Global koordináta mérôgépek
felszerelhetôk a DEA cég egyedülálló CW43L szervovezérlésû folyamatos szögállású
indexálható mérôfejével is, amellyel a tapintóhegy hossza elérheti az 570 mm-es értéket.



A 05.xx.05 sorozat

A 07.xx.05 és a
07.xx.07 sorozat

A 09.xx.08 sorozat

A 05.xx.05 sorozat

A 07.xx.05 és a
07.xx.07 sorozat

A 09.xx.08 és a
12.xx.10 sorozat

A 05.xx.05 sorozat

A 07.xx.05 és a
07.xx.07 sorozat

A 09.xx.08 és a
12.xx.10 sorozat

A 15.xx.14 és a
20.xx.15 sorozat
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A Global koordináta
mérôgépek és a Leitz
szkennelô mérôfejei:
verhetetlen pontosság

A HEXAGON / Leitz Messtechnik cég által kifejlesztett új X

sorozatú szkennelô mérôfejeket kimondottan a mai kor

követelményeinek megfelelôen, a nagy pontosságú és

nagy átbocsátó képességû koordináta mérôgépekhez

hozták létre. A még egészen hosszú tapintók használata

mellett is gyors és pontos merev szkennelô mérôfejek

ideális eszközt jelentenek a nagy pontosságú gépelemek

és a bonyolult geometriájú felületek méréséhez.

Az X sorozatú szkennelô mérôfejek teljes mértékben

háromdimenziós analóg rendszerek.

A szonda kitérését nagy pontosságú lineáris változó

differenciális jeladókkal (LVDT, Linear Variable Differential

Transducer) mérik, és az összes mért adatot a felületre

merôlegesen, a cosinus-hiba kizárásával értékelik ki.

Ez a tulajdonság elengedhetetlen az olyan bonyolult

felületû munkadarabok ellenôrzése során, mint a fogaskere-

kek, forgórészek, turbina lapátok stb., mivel ilyen módon

nagyobb mérési pontosság és átbocsátó képesség érhetô el.

A Leitz szkennelô mérôfejek az összes normál érzékelési

üzemmódot képesek használni, azaz a pontszerû mérést,

az önközpontosítást és a nagysebességû folyamatos

letapogatást, lehetôvé téve a gyors és pontos alak- és

profilmérést. Az LSP mérôfejek két változatban állnak

rendelkezésre, ezek az LSP-X5 és az LSP-X3.

Az LSP-X5 mérôfej akár 500 mm hosszúságú és 500 g

tömegû mérôtapintót is használhat, és kiegészítô ütközés-

elhárító rendszerrel van ellátva, amely megvédi a mérôfejet

ütközés esetén.

Az LSP-X3 mérôfej 360 mm hosszúságú és 150 g tömegû

mérôtapintó használatára alkalmas.

Az automatikus szerszámcsere lehetôvé teszi a mérôtapintó

cseréjét a mérési programon belül újrahitelesítés nélkül.

A mérôtapintók mágneses befogása gyors és pontos

szerszámcserét tesz lehetôvé.

LSP-X5

LSP-X3



A szkennelô mérôfej
jobban megfelel:

hozzunk ki többet a hasáb alakú
munkadarabok mérésébôl

Az ipari méréstechnikában a szkennelô mérés

fogalmához általában a tetszôleges alakú

felületek és a bonyolult geometriájú alakzatok

mérése társul. A szkennelés ezzel szemben gyors

és hatékony módszer nagy számú adatpont

gyûjtésére, és ennek segítségével pontosabban

lehet leírni egy alakzat geometriáját.

Az adatsûrûség, az adatok megbízhatósága és

az adatok bizonytalansága egymással össze-

függô fogalmak, és a bizonytalanság csökken az

adatpontok számának növekedésével. A hasáb

alakú munkadaraboknál, ahol az alak hibája

kritikus az illeszkedés miatt, a mérésnél jelentôs

elônyt jelent a szkennelés, mivel az alak mérését

és ellenôrzését a lehetô legnagyobb pontsûrû-

séggel kell végezni.

Furatok, üregek

A nagysebességû szkennelés nagyszámú

adatpontot szolgáltat mindössze néhány másod-

perc alatt, és segítségével a furat, üreg geo-

metriájának teljes leírása megkapható, beleértve

annak méretét, helyét és formáját, jóval nagyobb

pontossággal és reprodukálhatósággal. Az

eljárás imitálhatja a dugós és gyûrûs idomszer

méreteit, és segítségével pontosan meghatároz-

ható, hogy melyik az a legnagyobb átmérô,

amely még bemegy a furatba.

Hengerek

Ha az összes mért szakaszon nagy számú

adatpontot lehet összegyûjteni, azzal a henger

alakja és tengelye pontosabban meghatározható,

és ilyen módon kiértékelhetôk az olyan kulcs-

fontosságú méret- és alaki jellemzôk, mint például

a legnagyobb és legkisebb méret, aminek alapján

azután elvégezhetô az illeszkedô alkatrészek

méretének elemzése.

Síkok

A szkennelô mérés több adatpontot szolgáltat

kevesebb idô alatt az alakhiba meghatáro-

zásához és a munkadarab illeszkedésének

méréséhez, mint a hagyományos pontról pontra

végzett mérés. Az eredmény egy sokkal pontosabb

beállítás, amely az általános mérési pontosság

növekedését tükrözi.



Az automatizált termelés által nyújtott magasabb funkcionalitás és

teljesítmény nagyobb kihívást jelent a minôségellenôrzési technika

számára is. A koordináta mérôgépekkel kapcsolatosan mostanában

felmerült egyik elsôdleges követelmény, hogy ezeket a termelô-gyártó

berendezésekhez hasonlóan közvetlenül a termelô üzemben lehessen

használni. A berendezéseknek ellen kell állniuk a h_mérséklet

változásainak, a rezgésnek és egyéb környezeti hatásoknak, és

tökéletesen be kell illeszkedniük a termelési folyamatba.

A Global koordináta mérôgépek, robusztus kialakításuknak és nagy

átbocsátó képességüknek köszönhetôen, könnyen beilleszthetôk a

termelési folyamatba, és így valós idejû információt szolgáltatnak a

minôségirányítás számára.

A Global mérôberendezések felszerelhetôk kézi és automatikus felrakó

és leszedô készülékekkel, kezelôrobotokkal és biztonsági beren-

dezésekkel. A mérôrendszer irányítását távol elhelyezett felügyelô

számítógéprendszer végezheti, és a munkadarabhoz tartozó mérési

program betöltését és elindítását automatikusan lehet elvégezni a munka-

darab és a raklap azonosítására szolgáló berendezés segítségével.

Nagyon zord és nehéz környezet esetében a Global mérôberendezés

egyszerûen behelyezhetô egy környezeti hatásoktól védô burkolatba,

amely teljes védelmet jelent a mérôrendszer számára.

A védôburkolat lehet egy egyszerû és olcsó, szellôzôrendszerrel ellátott

kabin, amely védelmet és méréstechnikai környezetet nyújt a mérô-

berendezés számára, vagy pedig klímaberendezéssel felszerelt,

túlnyomásos cella (FDG cella) a koordináta mérôgép számára.

A klímaberendezésnek, valamint a mérôberendezés és a munkadarab

automatikus hômérsékleti kompenzációját egyaránt elvégzô rendszer-

nek, az FDG cellába beépített Global koordináta mérôgép megtartja 

a legmagasabb mérési pontosságát a környezeti hômérséklettôl

függetlenül egészen a 15 °C … 40 °C hômérsékleti tartományban.

A kényelmes módon elhelyezett kezelôpult segítségével még a kép-

zetlen kezelô is kulcsrakész rendszerként használhatja a cellát. Az

egyes munkadarabokhoz tartozó programok kiválasztása és elindítása

közvetlenül a külsô pultról végezhetô, a rendszert vezérlô számító-

géppel való további kapcsolat nélkül.

A magasan képzett mérnökeink egy csoportja kimondottan a termelési

körülmények között használt speciális rendszerek tervezésével és

elôállításával foglalkozik.

Minden egyes projekt egy adott projektvezetô irányításával készül el,

az elôzetes tanulmánytól egészen a rendszer beindításáig.

Milyen rugalmas lehet egy Global
mérôberendezés? 



A PC-DMIS PRO™ programcsomag alapvetô intuitív grafikus felhasználói
felülettel rendelkezik (CAD lehetôségek nélkül), amelyhez egy sorozat
program segéd is tartozik; ezek segítségével a kezelô gyorsan
megtanulja és kezelni tudja a legfontosabb ellenôrzési szolgáltatásokat.

A program a következô szolgáltatásokat nyújtja:

• teljes körû programozási környezet magas szintû programozási
funkciókkal

• testre szabható menürendszer
• Quick Start™ (gyorsan indítható) rutinok a mérôfej hitelesí-

téséhez, a munkadarab beállításához és a jegyzôkönyvezéshez
• testre szabható jegyzôkönyvezô eszközök, és a fejlett Hyper

Reporting jegyzôkönyvezô eszközök
• intuitív Probe and Go™ (mintavétel, és mehet) szolgáltatás,

amely automatikusan felismeri a munkadarab jellegzetességeit,
és elôállítja a munkadarab interaktív grafikus ábrázolását.

teljes körû méréstechnikai szoftvercsomagméréstechnikai szoftvercsomag
A PC DMIS mérési és ellenôrzési szoftvercsomag három különbözô
változatban és számos opcióval áll rendelkezésre. Ez a szoftver-
csomag a legátfogóbb megoldást jelenti mindenfajta méréstechnikai
alkalmazás számára.

lehetôvé teszi a CAD fájlok importálását

A PC-DMIS CAD™ programcsomag a PC-DMIS PRO összes
szolgáltatását nyújtja, és ezen felül még a következôket:

• teljes körû animációs lehetôség a mérôberendezésben lévô
munkadarab és a befogóelemek digitalizált képével, így a kezelô
vizuálisan ellenôrizheti a beállítást és a programot, mielôtt
elindítja a munkadarab ellenôrzését

• az ismeretlen munkadarab dokumentálása számítógépes modell
elôállítására a „visszafelé tervezô" (reverse engineering)
alkalmazások számára

• sajátjaként kezeli a VDAFS, IGES, DXF, DWG, STEP, XYZIJK, STL,
DES és DMIS formátumot

• Direct CAD Interface™ (DCI, közvetlen CAD csatlakozás) opció,
amelynek segítségével a munkadarab ellenôrzési programja
közvetlenül a CAD modell alapján hozható létre a programcsomag-
hoz tartozó CAD algoritmusok és eszközök felhasználásával

• Direct CAD Translator™ (DCT, közvetlen CAD fordító) opció,
amelynek segítségével akkor is használható egy CAD modell, ha
az adott CAD rendszerrel a felhasználó nem rendelkezik

lehetôvé teszi a folyamatos szken-
nelést és a vékonyfalú elemek mérését

A PC-DMIS CAD++™ programcsomag a PC-DMIS PRO és a PC-DMIS
CAD program szolgáltatásai mellett letapogatási és digitalizáló
funkciókat is tartalmaz, amelyek segítségével gyorsan és hatékonyan
lehet megmérni olyan bonyolult alakzatokat, mint a turbinalapátok,
negatív formák, modellek, fémlemezbôl készült munkadarabok és
egyéb görbe felületek.

A program az alábbi jellemzôkkel bír:

• rotációs, foltszerû, lineáris, nyílt és zárt hurkú letapogatás
• kerület, metszet, UV és perem letapogatása
• teljes körû mérôfej mozgás szimuláció
• teljes körû vékonyfalú mérési csomag.

A pc-dmis algoritmusok a PTB jóváhagyásával rendelkeznek
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global
VÁLTOZAT

CLASSIC

TÍPUS
X Y Z

5.07.05

7.07.05

7.10.05

7.10.07

9.12.08

9.15.08

9.20.08

500

700

700

700

900

900

900

700

700

1000

1000

1200

1500

2000

500

500

500

660

800

800

800

VÁLTOZAT

ADVANTAGE

TÍPUS
MÉRÉSI TARTOMÁNY (mm)

X Y Z

5.07.05

7.07.05

7.10.05

7.10.07

9.12.08

9.15.08

9.20.08

12.15.10

12.22.10

12.30.10

15.20.14

15.26.14

15.33.14

20.33.15

20.40.15

500

700

700

700

900

900

900

1200

1200

1200

1500

1500

1500

2000

2000

700

700

1000

1000

1200

1500

2000

1500

2200

3000

2000

2600

3300

3300

4000

500

500

500

660

800

800

800

1000

1000

1000

1350

1350

1350

1500

1500

VÁLTOZAT

PERFORMANCE

TÍPUS
MÉRÉSI TARTOMÁNY (mm)

X Y Z

5.07.05

7.07.05

7.10.05

7.10.07

9.12.08

9.15.08

9.20.08

12.15.10

12.22.10

12.30.10

500

700

700

700

900

900

900

1200

1200

1200

700

700

1000

1000

1200

1500

2000

1500

2200

3000

500

500

500

660

800

800

800

1000

1000

1000

– a minôséghez való globális hozzáállás

AMERIKAI EGYESÜLT
ÁLLAMOK
North Kingstown, RI
Tel: (401) 886-2000 
Fax:(401) 886-2553

Charlotte, NC
Tel:  (704) 395-1461
Fax: (704) 395-1598

Cincinnati, OH
Tel:  (513) 942-0800 
Fax: (513) 942-0804

Elgin, IL
Tel:  (847) 931-0100 
Fax: (847) 931-1979

Lake Forest, CA
Tel:  (800) 955-5200
Fax: (949) 727-0167

Nashville, TN
Tel:  (615) 331-0800 
Fax: (615) 331-0875

Wixom, MI
Tel:  (248) 449-9400 
Fax: (248) 449-7438

MEXIKÓ

Mexico, Monterrey
Tel:  081 83214530
Fax: 081 83214533

DÉL-AMERIKA

Brazil, Sao Paulo
Tel:  011 5525-6000 
Fax: 011 5687-2101

EURÓPA

France, Paris
Tel:  01 69291200 
Fax: 01 69290032

France, Lyon
Tel:  04 72379060
Fax: 04 72379061

Germany, Lahnau
Tel:  06441 20999 22
Fax: 06441 20999 99

Germany, Wetzlar
Tel:  06441 207 0 
Fax: 06441 207 122

Italy, Turin
Tel:  011 4025111
Fax: 011 7803254

Italy, Milan
Tel:  02 6154111
Fax: 02 6150473

Lithuania, Vilnius
Tel:  052 771 848 
Fax: 052 775 963

Spain, Barcelona
Tel:  93 5946920 
Fax: 93 5946921

Sweden, Eskilstuna
Tel:  016 160800
Fax: 016 160890

Sweden, Spånga
Tel:  08 56475573
Fax: 08 56475751

Sweden, Trollhättan
Tel:  0520 15161
Fax: 016 170639

U.K., Telford
Tel:  0870 4462667 
Fax: 0870 4462628

ÁZSIA

China, Beijing
Tel:  10  8580 3445/6/7
Fax: 10  8580 2478

China, Guangzhou
Tel:  20 8363 4189/90
Fax: 20 8363 4553

China, Qingdao
Tel:  0532  870 21 88
Fax: 0532  870 28 30

China, Shanghai
Tel:  21 6353 1000 
Fax: 21 6353 5159

China, Shenyang
Tel:  24 2334 1690/1
Fax: 24 2334 1685

India, Noida
Tel: 120 2515 770
Fax:120 2515 772

Japan, Sagamihara-shi
Tel:  42 700 3500 
Fax: 42 700 3511

Korea, Seoul
Tel:  31 777 3477
Fax: 31 777 3478

Singapore
Tel:  65 6463-6242
Fax: 65 6463-8030

MÉRÉSI TARTOMÁNY (mm)


