Fleraxlig kalibrator XM-60
Mät sex frihetsgrader i alla orienteringar från en enda uppställning

Unik teknologi, optisk ”roll-mätning” och fiberoptisk start.
XM-60 är ett lasermätsystem som kan mäta i sex frihetsgrader längs en linjär axel, samtidigt från en enda uppställning.
Det är ett kraftfullt diagnostikverktyg för mätning av geometriska fel i axeln i en enda insamling av data.
För användare av volymetrisk kompensering ger XM-60 en snabb och noggrann metod för datapopulering. Alla mätningar görs
optiskt vilket möjliggör användning i alla orienteringar.

Viktiga funktioner och fördelar:
• Snabb – linjär, tippvinkel, girvinkel, lutningsvinkel, horisontell och
vertikal rakhetsmätning under samma tid som en enda mätning med
konventionell laserteknologi.
• Enkel – enkel inställning, välbekant för användare av andra
interferometriska system. Automatisk detektion av feltecken och grafisk
uppriktning minimerar handhavandefel.
• Pålitligt – eftersom alla fel mäts direkt kan användaren se resultaten
medan testet pågår.
• Kapabelt – Unik optisk ”roll-mätning” tillåter mätning i alla orienteringar.
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Översikt
Den kompakta startenheten är åtskild från laserenheten, vilket minskar
värmeeffekterna vid mätpunkten. Den kan monteras direkt på maskinen
på sidan, upp och ner eller till och med på baksidan, vilket är speciellt
användbart i områden där åtkomsten till maskinen är begränsad.
Mottagaren är helt trådlös och drivs av laddningsbara batterier. Inga
kablar släpas med under maskinrörelserna, vilket bidrar till att upprätthålla
noggrannheten och kontakten med laserstrålen.
Som ett komplement till XM-60 vägleder programvaran CARTO 2.0
användaren genom arbetsflödet för mätprocessen. CARTO innehåller
applikationerna Capture & Explore, som tillhandahåller data och
analyser enligt internationella standarder.

Prestanda enligt specifikation
Rak
Mätnoggrannhet

±0,5 ppm (med miljökompensering)

Upplösning

1 nm

Mätområde

0 m till 4 m

Vinkel (tipp-/girvinkel)
Noggrannhet

±0,006A ±(0,5 µrad +0,1M µrad)
(M = Den mätta distansen i antal meter)
(A = visad vinkelavläsning)

Upplösning

0,03 μrad

Mätområde

±500 µrad

Rakhet
Noggrannhet

±0,01A ±2 µm
(A = visad rakhetsvläsning)

Upplösning

0,25 μm

Mätområde

250 µm radie

Lutningsvinkel
Noggrannhet

±0,01A ±9.1 µrad
(A = visad vinkelavläsning)

Upplösning

0,5 μrad

Mätområde

±500 µrad

OBS: Noggrannhetsvärdena rapporteras med en statistisk säkerhet på 95 % (k=2). De inkluderar inte felen som är associerade
med normaliseringen av avläsningarna till en materialtemperatur på 20 °C.
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