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Automatické měřicí systémy MOVOMATic DM200, DM205 a DU200 
pro široký rozsah vnějších průměrů s hladkými nebo přerušovanými 
povrchy. jejich vysokou měřicí schopnost a kompaktní rozměry
lze snadno integrovat do provozní linky (in-process)
nebo mohou být používány pro výstupní kontrolu kvality
(post-process). Tato robustní a spolehlivá měřidla s vysokou 
opakovatelností měření garantují uživateli zlepšení kvality
jeho výrobků omezením rozměrových výkyvů a zvýšení ziskovosti
díky zkrácení produkčních časů.

MOVOMATic DP200 je zkonstruován pro umístění do axiální polohy. 
Měření širokého spektra na hladkých nebo přerušovaných plochách 
dílů jako integrovaná součást pre-process, in-process
a post-process. Byl vyvinut pro uživatele, kteří vyžadují to nejlepší 
z účinné metrologie, robustnosti a snadnosti použití.
Například v případě mechanického nárazu se rameno vychýlí 
bez poškození části měřicí hlavy.  

Axiální hlavice DP200 snižuje výrobní časy na minimum. Kvalita 
obráběných výrobků je závislá na rozměrové stabilitě.

Popis
Velmi přesné měřicí hlavice »
Kompaktní design »
Možnost měření velmi malých průměrů »
Digitální přenosová sběrnice BUs a onboard elektronický obvod »
jeden kabel s konektorem DiN »
Optimalizace parametrů programovatelného měření »
uložena v obvodu
Možnost paralelního připojení dvou či více hlavic »
pomocí digitálního vstupu

In-process digitální měřicí systémy

movomatIc dm200 ∙ dm205 ∙ du 200 ∙ dp200

DM205

DP200
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Specifické funkce DU200 a DP200
 Měřicí ramena s bezpečným upevněním »
Efektivní v případě kolize ve všech směrech »
Bez rozbitých dílů či poškození hlavy či ramen »
Ramena se montují zpět na své místo manuálně (bez potřeby jakýchkoli nástrojů) »

In-process digitální měřicí systémy

movomatIc dm200 ∙ dm205 ∙ du 200 ∙ dp200

Typ přístroje DM200 DM205 DP200 DU200

Mechanické a metrologické vlastnosti

standardní nastavovací rozsah (mm průměr) 1,5 až 60 − 4 až 80

Měřicí rozsah bez přestavení (µm) ±250 (na průměru) ± 500 (na průměru) ±2000 ±500 (na průměru)

Opakovatelnost za standardních podmínek (µm)
< 0,2 (hladké průměry) < 0,2 (hladké průměry)

< 0,3 < 0,5
< 0,5 (přerušované průměry) < 0,5 (přerušované průměry)

Měřicí síla (N) 1 1 1,5 2

Absorbce vibrací Žádné ve standardní verzi Hydraulicky Hydraulicky Hydraulicky

Mechanický stop Fix (ve standardní pozici
-250 µm od průměru)

Fix (ve standardní pozici
 -500 µm od průměru) Nastavitelný pro celý rozsah Fix (ve standardní pozici

 -500 µm od průměru)

systém mechanického nastavení čelistí s vedením s vedením Quick acting Quick acting

Způsob nastavení měřicích čelistí Dc servo Dc servo Elektricky Elektricky

stupeň ochrany podle iEc 60529 iP65 iP65 iP65 iP65

Elektrické a elektronické sondy

Počet sond 1 2 1 2

Typ sondy indukční lineární LVDT

Typ převodu měřicího signálu Digitální sériový

Počet spojovacích kabelů

jednokabelové provedení:

- napájení měřicí hlavice

- přenos měřicích dat

- řízení změny konfigurace

Typ konektoru Vodotěsný DiN konektor

Typ signálního kabelu Vysoce odolný PUR

DU 200


