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bezkontaktní měření průměru

Vyhodnocovací systém CMZ 200
se používá pro sběr, zobrazování a statistické 
zpracovávání velmi přesných rozměrů 
v dílenském prostředí. Dodává se s Window 
CMZ 32, softwarem na zpracování 
statistických údajů. Tento systém lze propojit 
s většinou sond na měření rozměrů, které 
jsou na trhu. Kompaktní design jednotky 
CMZ 200 usnadňuje její integraci
do dílenských provozů.
Jednotku CMZ 200 lze provozovat 
v průmyslových podmínkách v lince se všemi 
produkty řady ETAMIC bez potřeby další 
specifické ochrany.

Typ přístroje  CMZ 200

Rozměry (mm) 520 (h) x 390 (w) x 310 (d)

Výstupy RS232/RS485/RS422 configuration, Parallel (printer)

Monitor 15” TFT LCD - XGA (1,024 x 768 pixels)

Stupeň ochrany IP54

Okolní teplota 0°C / + 40°C

Napájení 110 V / 230 V; 50 Hz / 60 Hz auto-přepínatelný

Hmotnost (Kg) 21

Operační systém Windows® 98/NT/2000

Měření Statické nebo dynamické: max., min., (max.-min.), [(max.-min.) / 2], scan

Řízení procesu Operátorem, snímačem nebo externím řízením

Měřicí jednotky mm, inch

Druh inspekce 100% nebo výběrem

Formát obrazu DXF, BMP, HGL, JPEG, ad.

Korekce Teplotní a/nebo nástrojové

Formát statistického
výstupu EXCEL, SESAME, SPC-LIGHT, QS-STAT, SUMEQ-kompatibilní ASCII formáty

Ukládání dat Na floppy disk, na disk, po síti ve formátu CMZ - možnost ukládání ve formátech HTML, 
EXCEL nebo TXT

univerzální vyhodnocovací systém

ETAMIC CMZ 200

Vlastnosti
Maximálně 200 vstupů, které jsou  »
kompatibilní s následujícími systémy
sběr dat

Jedno - či čtyřkanálové soupravy na  »
sběr dat 
(až 16 analogových sond)
Maximálně 8 měřicích satelitů (SDM) »
Digitální rozhraní RS485 (až 62  »
digitálních sond)
Axom, Heidenhain, National  »
Instrument, Sony, Solartron

Software CMZ 32 nabízí množství opcí »
Výsledky měření lze exportovat pomocí »

Dvou karet s 32 I/0: 24 V nebo  »
výstupů
RJ45 Ethernet »
Sběrnice: Profibus, Fipway, Interbus »
DIO48, DIO32, DIO16, Wago, karty  »
rack48

Statistiky zpracované v reálném časem  »
nebo s programovatelnou prodlevou
Karta průměrných hodnot, jednotlivých  »
hodnot, trendů, histogram
Počítadlo dílů a měření »
CPK, CAM atd. historie koeficientů  »
(bodový graf)
Správa událostí a upozornění »
Zobrazení průběhů  »
Export dat do SESAME, QS-STAT, SPC- »
LIGHT, SUMEQ


