
3D-koordináta-
mérőgép

Egyszerűen mérni:

•  Nagy pontosságú és kedvező

• Alap- és egyedi megoldások

• Minden mérési feladatra a pontosan megfelelő megoldás

TMM-széria



TMM-Serie

Az ábrán szereplő gépek olyan opciókat is 
tartalmazhatnak, melyeket az alapfelszereltség nem 
tartalmaz.

TMM 600 Forgó-billentőfejjel (PH10M) és 
taktilis-szkennelő mérőtapintóval  (SP25)

Jó az összkép!
3D-koordinátamérőgép - mérőberendezés 
portál kivitelben

Az új TMM sorozat kedvenc gyakorlata a tömegben való fürdőzés, közvetlenül a 
gyártási környezetben. Ugyanis pontosan ott tudja a TMM az erősségeit 
kijátszani, és precízen vezérelni a folyamatokat a megmaradó termékminőség 
érdekében. A nagy teljesítményű U-SOFT SOLID ultra szoftvercsomagnak 
köszönhetően a TMM csapatjátékosként vesz részt az automatizálási láncban, 
és a legmagasabb szintű minőségen zajló fennakadásmentes lebonyolítás 
érdekében minden bekötött berendezéssel kommunikál. Ennek érdekében az 
átfogó alapcsomagján és nagy teljesítményű opcióin keresztül optimálisan 
illeszthető a feladathoz és környezethez.  

A TMM-széria opciói
• Taktilis- szkennelő szenzor

SP25
• Taktilis-tapintó szenzor  TP200
• Forgó-billentőfej PH10



Felépítési forma

A stabil, merev gránitszerkezet egész munkanapon 
átívelő ismételhető mérési értékeket szavatol.

Érzékelés 

Taktilisan-tapintó vagy taktilisan szkennelő, 
függőleges vagy forgathatóan felszerelve, a 
tökéletesen beépített Renishaw mérőfejeknek 
köszönhetően a TMM optimálisan illeszthető a mérési 
feladathoz.

Mérési teljesítmény 

Öt sztenderd méret és az méretre szabott változatok 
minden mérési feladata számára megoldást nyújt. Az 
egyes modellekre vonatkozó mérési tartományokról 
ebben a kiadványban tájékozódhat. 

Pontosság

A gyártásban eltöltött durva hétköznapokon való 
helytállás érdekében a műszakilag optimális felépítés 
mellett az alapkészülékbe segédrendszerek is 
beépítésre kerültek.Ehhez tartozik mindhárom tengely 
és a munkadarab hőmérsékletkompenzációja is. 
Továbbá a TMM széria eszközei olyan 
energiahatékony motortechnológiával rendelkeznek, 
mely az alacsony hőkibocsájtásnak és 
enrgiafelhasználásnak köszönhetően emelkedik ki.

Biztonság

Wenn die Schwingungen im Boden zu groß werden, ist die 

Basis für eine stabile Messung nicht mehr gegeben. Eine ak-

tive Schwingungsdämpfung sichert die Messmaschine vor 

Umgebungseinflüssen. Diese können Sie, angepasst an die 

jeweilige Maschinengröße, direkt bei der Konfiguration Ihrer 

Messmaschine optional hinzufügen.

Technológia

A legmodernebb számítógép- és vezérlésrendszerek 
biztosítják mérőgépe zavartalan működését, és 
korlátlan valamint tökéletesen valós idejű 
adatáramlást tesznek lehetővé.

A TMM 500 (balra) és a TMM 300 
(jobbra) összekötésben 
U-SOFT SOLID ultra kiválóan
alkalmas pl. eródáló-elektródák
előbeállításához.

JoyPad
A joystick és táblagép szinergiája: intuitív gépmozgás 
ujjmozdulatra.



A TMM-széria műszaki adatai

Mérő-és kiértékelő szoftver U-SOFT SOLID ultra
A gazdaságos munka általi költségcsökkentés már a program létrehozásánál kezdődik.
A "U-SOFT SOLID ultra" softverrel egy testre szabott mérőszoftver kerül kezébe, mely 
az automatizálástól a hengergeometrián át nem hagy kívánni valót. 
Bővebb tájékoztatást a „U-SOFT SOLID ultra“ kiadványunkban találhat, melyet 
kérésre szívesen elküldünk Önnek.

1) Környezeti feltételek  20° C ± 1 K, Hőmérsékleti együttható∆th = 0,5 K/h, ∆td = 4,0 K/d, Kalibrált etalonnal mérve
TP200: egyenes tapintó, tapintógömb ø 4 mm,hossz 30 mm; SP25: gegyenes tapintó, tapintógömb ø 5 mm, hossz 20 mm

2) Egyenletes centrikus felületi terhelés X- és Y-irányban 20°C ± 1K,  ∆th = 0,5 K/h, ∆td = 4,0 K/d,

Modell TMM 300 TMM 500 TMM 600 TMM 800 TMM 1000

Mérési tartomány egyéb mérési tartomány árajánlat alapján
mm X 300 X 500 X 600 X 800  X 1000

mm Y 200 Y 500 Y 800   Y 1200   Y 2000

mm Z 300 Z 500 Z 600 Z 600 Z 800

Elmozd. seb.  max. mm/s 100

Gyorsulás max. mm/s2 400

Felbontás mm 0,0001

Munkadarab súly max.3) kg 50 100 300 600 900

Hosszmérési eltérés1) 2) Mérési hossz L mm-ben
taktilis (1D), DIN EN ISO 
10360-2 E0X MPE, E0Y MPE, 
E0Z MPE

(1,7 + L/300 mm) 
µm

(1,7 + L/300 mm) 
µm

(1,7 + L/300 mm) 
µm

(1,7 + L/300 mm) 
µm

(2,2 + L/300 mm) 
µm

taktilis (2D), DIN EN ISO 
10360-2 E0XY MPE

(2,0 + L/300 mm) 
µm

(2,0 + L/300 mm) 
µm

(2,0 + L/300 mm) 
µm

(2,3 + L/300 mm) 
µm

(2,5 + L/300 mm) 
µm

taktilis (3D), DIN EN ISO 
10360-2 E0 MPE

(2,6 + L/250 mm) 
µm

(2,6 + L/250 mm) 
µm

(2,6 + L/250 mm) 
µm

(2,7 + L/250 mm) 
µm

(3,2 + L/250 mm) 
µm

Méretek mm B 991 B 868 B 1410 B 1610 B 1910

T 967 T 1120 T 1890 T 2290 T 3300

H 1310 H 2065 H 2760 H 2760 H 3100

Tömeg kg 280 400 1400 2000 4000

Elektomos csatlakozás 220-240 VAC, 50-60 Hz,1kW




