
www.hommel-etamic.cz32

JENOPTIK

3

kombinované měření kruhovitosti a drsnosti povrchů

HOMMEL-ETAMIC roundscan 500

HOMMEL-ETAMIC roundscan

Motorická osa C, Z, R

Měřicí parametry

Vlastnosti
Vysoká přesnost polohování os »
Vynikající přesnost měření kruhovitosti  »
v celém rozsahu výšky 
Vysokorychlostní automatizované  »
centrování a nivelování
Rychlé CNC osy zkracují dobu měřicího  »
cyklu
Uživatelsky příjemný software s průvodci  »
programováním
Uživatelské rozhraní navržené tak, aby  »
vyhovovalo individuálním požadavkům
Kombinované a automatizované měření  »
tvaru a drsnosti povrchu

HOMMEL-ETAMIC roundscan 500 – 
flexibilní a ergonomická měřicí stanice 

Kombinuje ergonomický design  »
a vynikající měřicí vlastnosti
Samostatná a plně nastavitelná  »
vyhodnocovací jednotka poskytuje 
obsluze optimální komfort
Vertikální osu Z lze konfigurovat ve třech  »
polohách, záleží na dané aplikaci
Automatizovaný rotační a nakláněcí  »
modul pro rychlý provoz CNC - MDS-4
Vyhovuje pro rozměrné, těžké obrobky  »
s průměry až 550 mm, výškou až 900 mm 
a váhou až 100 kg

HOMMEL-ETAMIC roundscan disponuje 
novým systémem sond vyvinutým pro 
kombinované měření kruhovitosti a drsnosti 
povrchu a novým systémem vyrovnání 
součásti. 
Software Turbo Form umožňuje vyhodnocení 
a grafické zobrazení měřených parametrů.
HOMMEL-ETAMIC roundscan je k dispozici 
v různých verzích, od kompaktního stolního 
provedení po kompletní měřicí stanici 
s motorickým, vertikálně nastavitelným 
pracovním stolem.

HOMMEL-ETAMIC roundscan 535

Detail otočného a naklápěcího modulu MDS-4
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Roundscan 500 - Všestranný 
a kompaktní přístroj

Určeno pro širokou oblast měřicích úloh »
Volitelné vybavení:  »

Motorizovaná naklápěcí a otočná  »
jednotka MDS-4
Integrované aktivní tlumení vibrací »
Široká škála snímačů pro rozdílné  »
aplikace

Vyhodnocování standardních úloh 
měření

Používá elektronicky řízenou sondu »
Velmi přesné osy zaručují přesnost  »
vyhodnocení drsnosti, profilu a vlnitosti

Parametry úchylek tvaru a polohy
Kruhovitost »
Soustřednost »
Obvodové házení »
Čelní házení »
Souosost »
Válcovitost »
Kuželovitost »
Celkové obvodové házení »
Celkové čelní házení »
Přímost »
Rovnoběžnost »
Rovinnost »
Pravoúhlost »
Náklon »
Harmonická analýza »

Volitelně:
Tvar kužele »
Měření tloušťky »
Měření průměru »

Typ stroje 535 555 590

Maximální průměr dílce 740 (840) mm

Maximální měřicí průměr 390 (490) mm

Maximální měřicí výška (mm) 350 550 900

Maximální zatížení stolu 600 N (1000 N)

C-osa  

Průměr otočného stolu 330 mm

Vyrovnání obrobku automaticky

Úchylka kruhovitosti v rovině ot. stolu 0,02 µm + 0,0005 µm/mm měřené výšky

*Úchylka kruhovitosti v rovině ot. stolu 0,01 µm + 0,00025 µm/mm měřené výšky

Axialní házení 0,03 µm + 0,0005 µm/mm rádiusu

*Axialní házení 0,015 µm + 0,00025 µm/mm rádiusu

Rozsah  centrování ± 5 mm

Rozsah naklápění ± 1°

Rychlost měření a pozicování 0,2 - 30 / ot./min

Rotační ložisko vzduch

Z-osa 

Měřicí výška (mm) 350 550 900

Úchylka přímosti (µm) 0,15/100 mm 0,25

Rovnoběžnost os C a Z (µm) 0,5 0,8 2,5

Rychlost měření a pozicování 0,2 - 50 mm/s

R-osa 

Měřicí délka 220 mm

Úchylka přímost (µm)/úchylka celkem 0,25/100 mm

Pravoúhlost os C a R 0,8 µm

Rychlost měření a pozicování 0,2 - 50 mm/s

Rozměry / Hmotnost 

Délka (mm) 1990 1990 1990

Hloubka (mm) 750 750 750

Výška (mm) 1760 1960 2310

Hmotnost cca (kg) 650 665 685
 
Odchylky kruhovitosti byly měřeny s filtrem 0-15 w/ot; 6 ot/min.; LSC, podle DIN 1101.
*  Hodnota maximální odchylky od referenční kružnice LSCI, filtr 0-15 w/ot, 6 ot/min.

kombinované měření kruhovitosti a drsnosti povrchů

HOMMEL-ETAMIC roundscan 500

Parametry drsnosti (volitelně)
Drsnost »
Profil »
Vlnitost »
Drall2 podle Daimler Norm  »
MBN 31 00 - 07 (2009)
Vráskování »

HOMMEL-ETAMIC roundscan 500

Detail aplikace měření drsnosti a Drallu 


