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OPTICKÉ MĚŘENÍ
Opticline CS155/300

Typ stroje CS155 CS305 CS308

Měřicí rozsah [mm]

Max. průměr 50 50 80

Délka 250 300 300

Maximální velikost obrobku

Průměr [mm] 90 90 90

Délka [mm] 150 300 300

Hmotnost [Kg] 10 20 20

Rozlišení   

Průměr 0,2 µm

Délka 0,2 µm

Rotace 0,0018°

Přesnost: MPE (Maximum Permissible Error) garantovaná dle norem EN ISO 10360 / VDI/VDE 2617

Průměr (2,0+D [mm]/100) µm

Délka (5,0+L [mm]/100) µm

Opakovatelnost - typická oblast pro 25 měření

Průměr 0,5 µm

Délka 3,0 µm

Rychlost  

Měření automaticky optimalizováno na 10 - 80 mm/s

Měření rotace 1 ot./s

Pozicování 200 mm/s

Pozicování rotace 1 ot./s

Měřicí čas v závislosti na počtu zkušebních znaků - typicky 3 ... 30 s

Rozměry [mm]   

Rozměry [Š x H x V] 690 x 570 x 920 690 x 570 x 1070 690 x 570 x 1070

Hmotnost [kg]

110 120 125

Upínací prostředky  

Koník a unašeč Morse kužel MK2

Zdvih upínání koníku 20 mm manuálně

Standardní ekonomické měření hřídelí

Rychlost, přesnost, spolehlivost a flexibilita za dostupnou cenu. To je nová řada přístrojů 
řady Opticline optimalizovaná pro měření v dílenských podmínkách. Univerzální nástroj 
pro výrobce soustružených součástí mnoha variant, který přináší výsledky po několika 
sekundách. Optika JENOPTIK, která je klíčovou součástí přístroje, zaručuje nejvyšší míru 
přesnosti skenovacího procesu.

Opticline CSXXX je nový měřicí přístroj na optické a bezdotykové měření délek, průměrů, 
geometrických úchylek tvaru a polohy (kruhovitost, házení atd.). Konstrukčně přístroj 
představuje tři přístroje v jednom – profilprojektor, délkoměr a kruhoměr. Hřídele se 
upínají manuálně mezi hroty a mají možnost rotačního pohybu přes dolní unašeč. 
Vertikálním pohybem kamery se snímá stín součásti a tak se vyhodnotí obrysové rozměry 
součásti. Dodatečný rotační pohyb dovoluje skenování celého rotačního řezu a následné 
vyhodnocení dalších parametrů – kruhovitosti atd. 

Konstrukce přístroje byla navržena tak, aby se docílilo racionální ceny při zachování 
vysoké kvality a výkonu stroje. Kamerový systém je vyroben s požadavkem na střední 
nároky na tolerance za účelem požadavků soustružených dílců. Jednokamerový systém 
s rozsahem měření průměru do 50 mm byl rozšířen a nabízí se také varianta s rozsahem 
do 80 mm jako opce. Design přístroje je navržen tak, aby optimálně vyhovoval 
požadavkům výrobního prostředí. Přístroj automaticky monitoruje funkční prostředí 
a díky několika technologickým řešením se kompenzuje vliv teploty. Uživatelsky je 
přístroj navržen pro jednoduchou obsluhu s vysokou četností užití. Riziko poškození 
mechanických částí je velmi nízké a to dává přístroji punc oblíbeného prostředku mezi 
uživateli. K vyhodnocení se používá software Tolaris Optic s jednoduchým prostředím pro 
měření, generováním dat pro statistiku a protokoly.


