ZOLLER měřicí a seřizovací přístroje

vent450

»venturion 450/pilot 3.0«
Série měřicích a seřizovacích přístrojů »venturion
450/pilot 3.0« nadchne jedinečnou ergonomií,
velkou flexibilitou a přímou blízkostí k výrobě. Díky
modulární stavebnicové konstrukci můžete svůj přístroj
»venturion 450/pilot 3.0« konfigurovat dle Vašich
požadavků - přesně podle stroje ve Vašem výrobním
procesu.
Základní provedení:
n Vysoce přesné vřeteno »ace« velikost 1,
indexace a brzda vřetene
Fóliová klávesnice pro silové upínání, brzdu
vřetene a indexaci vřetene
n Kamerové zpracování obrazu s telecentrickým
objektivem a CCD kamerou s integrovaným
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multi-LED násvitem
8 rozhraní USB 3.0
RJ45 připojení na síť
23“ TFT monitor s dotykovým ovládáním
Rozlišení monitoru 1920 x 1080 pixelů
Elektronika řízení přístroje 10. generace
Operační systém Windows 7 Ultimate
Operační paměť 8 GB
Paměť pro min. 15.000 adapterů a stupňů
nástrojů

Technická data:
n Max. délka nástroje Z: 450/600/800 mm
n Max. průměr nástroje D: 400/600 mm
n Přejezd za osu: 100 mm
Varianty provedení:
nmanuální njemné nastavení kolečky nCNC

Přístroj »venturion 450« se zpracováním obrazu ZOLLER »pilot 3.0«

Přístroj »venturion 450« s inspekcí nástroje ZOLLER. Kameru je možné vyklopit v rozsahu 0° - 180°.

Výhody:
n Excelentní poměr cena/výkon
n Ergonomicky optimalizovaný design
přístroje pro jednoduché ovládání a
údržbu
n Modulární stavebnicové provedení pro
optimální přizpůsobení se Vašemu
výrobnímu procesu
Opce:
n Vakuové vřeteno nebo HGV-UZ vřeteno
n Kamera pro kontrolu středu obrábění (DME)
n Inspekce nástroje
n Autofokus, snímač rotace, čipování nástrojů
n Satelitní 15“ monitor
n Výstup dat na řídicí systém stroje
n Měření/správa seřizovacích listů
n
n
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Připojení na databázi »pilot 3.0«
Integrace přístroje do ZOLLER TMS

ZOLLER měřící a seřizovací přístroje

»venturion 450/pilot 3.0«

Jednoduchá a intuitivní obsluha pomocí dotykového monitoru, uživatelské rozhraní ZOLLER »pilot 3.0«
s automatickým rozeznáváním tvarem břitu a individuálně konfigurovatelným pracovním návodem

m přesné výsledky měření včetně požadovaných tolerancí a znázornění příslušné grafiky nástroje

Rychlé a nekomplikované znázornění výsledků měření

Automatické rozeznání tvaru břitu a měřícího rozsahu
s více než 120 různými tvary břitů

Speciální měřící programy s fotoreálným zadávacím
dialogem pro komplexní měření

Grafická a uživatelsky přátelská správa adaptérů

Správa grafiky pro rychlou a bezchybnou volbu
nástroje (2D a 3D)
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vent450
Standardní funkce:
n Dynamická správa disku pro
minimálně 15.000 adapterů a stupňů
nástrojů
n Měření obvodového házení břitů
n Projektorová funkce
n Měřicí funkce »nejvyšší břit«
n Správa stupňů nástrojů
n Grafická ovládací plocha
n Automatické rozeznání tvaru
břitu a měřícího rozsahu
n Dynamický nitkový kříž
n Inspekce břitu s nastavitelnou
intenzitou osvětlení
n Měření v reálném čase
n Měření v mm/palcích
n Volitelné režimy poloměr, průměr,
absolutní hodnota, rozdílová hodnota,
řetězová hodnota, zastavení čítače nebo
přírůstkový režim pro obě osy (osy na sobě
nezávislé)
n Automatická kontrola nulového bodu
n Analogové, barevné zobrazení nejvyššího
bodu ostrosti
n Navigační systém »compas« pro komfortní
polohování os na měřící pozici
n Funkce »cris« pro měření maximální
kontury nástroje
n Tisk etiket
n Systém integrované nápovědy atd.
Měřící programy:
n Standardní režimy měření
n Rádius pomocí měřících bodů
n Úhel pomocí měřících bodů
n Kontrola obvodového házení
n Teoretická špička nástroje
n Určení maximální kontury

