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Řada měřicích systémů Opticline je konstruována tak, aby poskytovala velmi rychlé a přesné měření rotačních součástí v dílenském prostředí. 
Pomocí této řady přístrojů lze měřit obrobky s délkou až 1000  mm, průměrem 230 mm a váhou 40 kg. Řada Opticline nabízí flexibilní řešení, 
která jsou vhodná pro velké množství různých dílenských provozů. Od 1. 1. 2016 byla na trh uvedena již 5. generace optických přístrojů Opticline 
s ještě vyšší přesností oproti předchozí generaci, kterou výrobce garantuje podle normy.

OPTICLINE CONTOUR
OPTICKÉ MĚŘENÍ

Přístroj C308
Přístroj C914 v pojízdné uzamykatelné skříni

Popis
 » přesnost přístroje (MPE) garantovaná dle norem EN ISO 

10360 / VDI/VDE 2617
 » jednoduché a přesné upnutí dílu
 » plynule přestavitelný koník s protizávažím zamezující proklouznutí 

směrem dolů
 » zlepšené utěsnění vnitřních prostor proti znečištění z okolního 

prostředí
 » rychlejší odečítání hodnot z nového CCD senzoru (výsledky měření 

v sekundách)
 » automatická teplotní kompenzace bez nutnosti zásahu obsluhy
 » vylepšená konstrukce referenčního disku s lepší ochranou proti 

znečištění
 » přesný a stabilní pohyb unášecího hrotu pro precizní rotační 

pozicování v zadaném skokovém úhlu 
 

 » nové výkonné chlazení kamer
 » tlumení vibrací mezi vřetenem a unášecím hrotem (patentované 

řešení Jenoptik), které zabraňuje přenosu možných vibrací z 
hnacího motoru (nutné pro velmi přísné tolerance)

 » samokontrolní funkce
 » bezdveřový systém se světelnou bezpečnostní závorou
 » světelný semafor pro celkové vyhodnocení měření 
 » robustní konstrukce vhodná do dílenského prostředí
 » nízké náklady na údržbu
 » ochrana IP52
 » uživatelský přívětivý software Tolaris Optic s praktickým 

průvodcem a režimem „živý náhled“; pro ověření např. jednoho 
parametru po předchozím měření není nutné znovu skenovat celý 
díl a přístroj zopakuje měření pouze ve zvoleném parametru

Volitelná výbava
 » integrace vyhodnocovacího PC do těla přístroje (vhodné zejména do dílenských podmínek)
 » vysoce precizní unášeč HpHS (high precision headstock) pro velmi přísné tolerance (házení hrotu <1 µm oproti standardnímu hrotu 2 - 3 µm)
 » dotyková sonda pro upřesňující měření parametrů délky a čelního házení (nelze objednat dodatečně)
 » rozhraní pro SPC software (qs-STAT, PROCELLA)
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Typ stroje C203 C305 C308 C314 C605 C608 C614 C908 C914 C1014 C1023

Měřicí rozsah [mm]

Průměr 0,2 - 30 0,2 - 50 0,2 - 80 0,2 - 140 0,2 - 50 0,2 - 80 0,2 - 140 0,2 - 80 0,2 - 140 0,2 - 140 0,2 - 230

Délka 250 300 300 300 600 600 600 900 900 1000 1000

Maximální velikost obrobku

Průměr [mm] 150 150 150 150 150 150 150 150 150 300 300

Délka [mm] 250 300 300 300 600 600 600 900 900 1000 1000

Hmotnost [Kg] 10 20 20 20 20 20 20 20/30 20/30 40 40

Rozlišení       

Průměr 0,1 µm

Délka 0,1 µm

Rotace 0,0006° 0,0018°

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

Průměr (1,5+D [mm]/200) µm (2+D [mm]/100) µm

Délka (4+L [mm]/200) µm (5+L [mm]/100) µm

Opakovatelnost - typická oblast pro 25 měření

Průměr 0,3 µm 0,5 µm

Délka 1,2 µm 3 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] 700 x 840 x 1055 700 x 840 x 1355 700 x 840 x 1655 1785 x 1700 x 2650

Hmotnost [kg]

250 250 - 290 300 - 340 320 - 360 2200

Upínací prostředky  

Koník a unášeč Morse kužel MK2 MK3

Zdvih upínání koníku 20 mm manuálně 40 mm manuálně

Volitelný dotykový systém - přesnost

Čelní házení nelze 1,5 µm 3 µm

Délka nelze (4+L [mm]/200) µm (8+L [mm]/100) µm

Volitelný dotykový systém - opakovatelnost

Délka nelze 1,5 µm 3 µm

OPTICKÉ MĚŘENÍ
OPTICLINE CONTOUR

Optický systém Opticline je ideální nejen pro měření rotačních 
dílů jako jsou různé druhy hřídelí (vačkové, klikové apod.), ventilů, 
turbodmychadel, ale také pro drobné výrobky např. jehly, kanyly, 
zubní implantáty a další. Produktové portfolio nabízí čtyři délkové 
řady (vzdálenost mezi upínacími hroty) a to 200, 300, 600 a 900 
mm pro průměry 30, 50, 80 a 140 mm. Flexibilní Morse kužel MK2 
umožňuje rychlé upínání dílu a je ve standardní výbavě. Dle potřeby 
jsou k dispozici i další upínání jako např. sklíčidlo, tupý kužel, dutý 
hrot, kleštiny, nůžkové čelisti a jiné. Měření trvá v řádech sekund 
nebo desítkách sekund (podle množství zadaných parametrů). 
Automatická teplotní kompenzace sleduje teplotní výkyvy prostředí a 
sama započítává kompenzační faktor bez nutnosti zásahu operátora. 

Volitelně je možné objednat do přístroje dotykovou sondu pro 
doměření parametrů délky, čelního házení, rovinnosti  
a kolmosti (nelze objednat dodatečně). Měření dotykovou sondou 
běží v samostatném chodu, nikoliv během skenování.  
Vyhodnocovací počítač je možné zabudovat do zadní části 
přístroje a není tak vystaven znečištění z okolního prostředí. 
Integrovaná světelná závora chrání operátora podle mezinárodních 
bezpečnostních standardů. V případě ukončení měření lze přístroj 
zakrýt stahovací roletkou a chránit tak vnitřní interiér. Volitelně je 
také k dispozici čtečka čárových kódů, externí měřicí teplotní sonda 
a případně je možné přístroj vložit do uzamykatelné pojízdné skříně 
se dvěma monitory, která pak tvoří ucelené měřicí pracoviště. 


