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měření a inspekce povrchů válců

HOMMEL-ETAMIc TOPOMETER

Měření a hodnocení vlastností povrchů 
jako jsou:

Textura včetně úhlů, šířky drážek,  »
povrchové struktury
Plochy defektů »
Plochy lunkrů »
Poloměr hran po pístních kroužcích »
Drsnost »

Popis
Topometer je k dispozici jako vizuální  »
systém nebo jako kombinovaný model
se schopností měření drsnosti
Vizuální systémy je možné později rozšířit  »
o měření drsnosti
sondy jsou k dispozici o délkách »
100 až 200 mm
Vrtání od 60 mm »
Rozšiřující karty pro zobrazení živých  »
videopřenosů, zpracování obrázků 
a parametrů
Uživatelsky příjemné softwarové prostředí »
software ovládaný klávesnicí, myší nebo  »
trackballem
Ovládání polohy osy, zvětšení a nastavení  »
osvětlení se nachází na sondě
Nastavitelné zdroje osvětlení umožňují  »
optimální nasvícení povrchu
Výběr režimu měření »
Údaje zobrazeny v mm a inch jednotkách  »
Opce video tiskárny »
Lze připojit laserovou tiskárnu »
pro numerický a grafický tisk
Rychlá kontrola stop úhlů pomocí  »
„referencí“ na obrazovce se zadáním 
tolerance
Kompaktní design a nízká hmotnost  »
umožňují mobilní použití

Typ přístroje

Průměr válce 60 - 110 mm standard

Měřicí hloubka (maximum) 0 - 100 mm, 150 mm, 200 mm

Zvětšení  (opce) 30 - 160 krát (na monitoru)

Kontrolovaná oblast
40 x - cca 4,0 mm x 4,0 mm 
100 x - cca 1,6 mm x 1,6 mm 
150 x - cca 1,0 mm x 1,0 mm

Rozlišení 1/2” ccD-Kamera 752 (H) x 582 (V)

Obraz na Pc Monitoru 512 (H) x 512 (V)

Zdroj světla přímé / nepřímé 
TTL na poptávku

Axiální polohování motorické

Radiální polohování manuální

Nastavení zoomu motorické

Napájení 115/230 V 
50/60 Hz

Operační modus
skenování 

Měření 
Drsnost

Vyhodnocení 
(opce)

úhel stop honování
rádius hrany úvratu

vzdálenosti
tolerance (úhlu)

mm / inch

Vyhodnocení drsnosti
(opce)

všechny standardní DiN a isO parametry 
tak jako Ra, Rpk, Rvk, Tpl atd. (opce)

screen info

aktuální pracovní hloubka
zvětšení 

datum / čas 
identifikace bloku motoru

Topometer umožňuje rychlou a přesnou 
kontrolu povrchů válců ve výrobním 
prostředí.
Vizuální kontrola povrchu a kontrola jakosti 
povrchů jsou spojeny v jedno měření 
kompaktní sondou.


