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měření drsnosti a profilu povrchu s vysokou přesností

HOMMEL-ETAMIc nanoscan 855

HOMMEL-ETAMic nanoscan 855 
poskytuje velké rozpětí měření 
s rozlišením méně než nanometr.
Tento systém kombinuje měření drsnosti
a profilu s rozsahem měření 24 mm.
Takovéto přesnosti je docíleno pomocí 
laserových interferometrů v kombinaci 
s optickým měřítkem s vysokým 
rozlišením.
Tato technologie umožňuje jednoduché 
řešení těch nejsložitějších
úkolů měření.

Typ přístroje nanocsan

Měřicí rozsah 24 mm

Rozlišení 0,6 nanometru

Přítlačná síla 0,1 mN to 50 mN, programovatelná

Pozice snímače Z+ / Z- , programovatelná, regulovatelná

Ochrana hrotu snímače elektronické omezení rychlosti klesání

Limit switch programovatelný

Pozicování v ose Z ±10 µm

Snímací ramínko  

Délka snímacího ramínka (standard) 90 mm

Typ hrotu 2 µm / 60°

Upnutí ramínka magnetické s protikolizní ochranou

Detekce ramínka RFiD chip

Posuvová jednotka  

Délka posuvu 200 mm

Rozlišení 10 nm

Měřicí rychlost 0,1 – 3 mm/sec

Pozicovací rychlost max. 9 mm/sec

Přesnost vedení ≤ 0,4 µm / 200 mm

Měřicí sloup  

Výška 550 mm

Přesnost 0,5 µm / 100 mm

Rychlost 0,1 - 50 mm/sec

Opakovatelnost pozicování ≤ 10 µm

Měřicí pracoviště  

Granitová deska 850 x 600 x 140 mm

Tlumení aktivní antivibrační tlumení

Měřicí pracoviště 1330 x 780 mm

Pracovní stůl 880 x 780 mm

Ochranný box opce

Popis
Rozlišení 0,6 nanometrů s rozsahem  »
měření 24 mm
Programovatelná a zaměnitelná  »
snímací ramínka
Automatické rozeznání typu snímacího  »
ramínka pomocí čipu  umožňuje 
snadné použití více ramínek
chyby v měření a provozu jsou  »
minimalizovány pomocí elektronické 
identifikace ve snímacím ramínku
Rozsah měření 24  mm umožňuje  »
provádět měření drsnosti a profilu na 
šikmých a velmi zakřivených plochách
Umožňuje měření malých otvorů  »
a komplexní geometrie obrobků
Přesné nastavení polohy hrotu sondy  »
umožňuje dosahovat přesné pozice 
v otvorech
Posuvová délka max. 200  mm. »
Měřicí sloup umožňuje vertikální pohyb  »
550  mm
Osy řízené počítačem zajišťují  »
vysokorychlostní a plně automatické 
měření
Úlohy měření lze nastavit  »
a provádět přímo na panelu obsluhy
Pracovní stanice s aktivním tlumením  »
vibrací, velmi přesnou posuvovou 
jednotkou a stabilním měřicím sloupem 
zaručují optimální výsledky
Vhodné pro aplikace v měřicí místnosti  »
i dílenském prostředí

HOMMEL-ETAMIC nanoscan 855 s křížovým stolkem MT1
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měření profilu a úpravy povrchu s vysokou přesností

HOMMEL-ETAMIc nanoscan

Měření drsnosti a profilu povrchu kuličkového šroubu

Měření na normálu profilu KN8

Měření profilu povrchu kuličkového ložiska

Měření optické čočky


