3D přenosné měřící
zařízení METRONOR

Nabízíme digitální elektronicko-optické měření pomocí přenosného jednokamerového souřadnicového
měřícího přístroje METRONOR SOLO, které umožňuje přesné měření rozměrů součástí a rozměrných celků
s rozsahem až 10 m. Systém Solo pracuje ve 3D (přesnost délkových rozměrů) a s přesností až 0,053 mm.
Také může být použit jako 2,5 D systém (přesnost rovinnosti) pro měření profilů, ploch a rovin až s přesností
0,04 mm na vzdálenost 10 m. Měřící systém Metronor má široký rozsah použití v mnoha odvětvích, hlavně
pak je vhodný pro měření průmyslových aplikací ve všech oblastech všeobecného strojírenství.
Měřící zařízení je založeno na kamerovém snímání polohy dotykového nástroje, který se dotýká součásti
v měřeném místě. Vyhodnocovací software spočte a graficky vyhodnotí souřadnice bodu dotyku. Měřící
zařízení nevyžaduje nastavovací proceduru ani složité ustavování. Vyměnitelné tvarové nástavce umožňují
měření bodů, které jsou z pohledu kamery neviditelné, bezdrátový ruční snímač vylučuje přerušení snímání
během měření. Tento měřící přístroj se vyznačuje vysokou efektivitou, univerzálností, mobilitou, přesností
měření a vynikající jednoduchostí a rychlostí použití.
Systém průběžně poskytuje hodnoty všech zaměřených rozměrů. Naměřená data jsou vyhodnocována
a výsledky měření jsou dokladovány měřícím protokolem.

Možnosti použití ve strojírenství:







Kontrola svařenců před opracováním
Orýsování výrobků před dalším opracováním
Ustavování součástí na obráběcím stroji
Provádění měření rozměrů opracovaných obrobků
Měření rozměrových změn součástí během výrob.
procesu
Kontrola odlitků a určení přídavků na obrábění
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Technické parametry měřícího přístroje
Přesnost měření
Přesnost měření koule

mm

+/- 0,017

Přesnost délkových rozměrů 3D (2,5 m)

mm

+/- 0,053

Přesnost délkových rozměrů 3D (6 m)

mm

+/- 0,090

Přesnost délkových rozměrů 3D (10 m)

mm

+/- 0,188

Pracovní teplota

°C

10 ÷ 45

Odolnost vůči vibracím

Hz

0 ÷ 100, < 3 mm amplituda

Prostředí

Tlak, vlhkost, teplota

Nemají vliv na přesnost měření

Příslušenství
Sada 5 vyměnitelných titanových prodlužovacích a úhlových nástavců; typy dotyků: rubínové kuličky, rýsovací jehla;
volitelný hranový dotyk

Ukázka vyhodnocení měřených rozměrů vč. měřícího protokolu - měření před svařením svařence:
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Ukázka vyhodnocení měřených rozměrů vč. měřícího protokolu – měření úchylek funkčních ploch licího
segmentu kontilití D 320:

Ukázka měření – kontrola zkružence:

Ukázka měření – kontrola polohy čepu
šablony pro licí jednotky kontilití:
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Ukázka měření – kontrola svařence zařízení podmořských těžních věží:

Ukázka měření – kontrola svařence drtícího pláště:
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