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Nový 5-ti osý spínací dotykový
systém

Používejte svou hlavu...
PH20 je další inovační měřicí systém společnosti Renishaw,
který transformuje funkce souřadnicového měřicího stroje
(CMM).
Poprvé je 5-ti osá technologie, vyvinutá pro mnohokráte oceněný měřicí systém REVO®, k dispozici pro aplikace dotykových
spínacích sond a to u všech velikostí CMM.

Zvýšený výkon
Jedinečné „dotyky hlavy“ PH20 umožňují snímání měřicích bodů
pouhým pohybem hlavy a ne konstrukcí CMM.
Je použit pouze rychlý otáčivý pohyb hlavy, takže body mohou být
snímány rychleji a s větší přesností a opakovatelností.
Kromě toho 5-ti osý pohyb eliminuje dobu potřebnou k pootáčení
hlavy.
Současně toto zvýšení rychlosti zpravidla zvýší výkon až trojnásobně oproti běžným systémům.

Snadný přístup k prvkům pod libovolným
úhlem
Schopnost PH20 provádět kontinuální polohování zaručuje
optimální přístup k prvkům při minimálních změnách snímacího
doteku.
Současný pohyb v 5-ti osách umožňuje měření větších součástí
na CMM díky minimalizaci prostoru kolem součásti potřebného
pro otáčení hlavy.
PH20 se automaticky vyrovná se souřadnicovým systémem
součásti, takže odpadají kolize dotykového hrotu a požadavek na
přesné upínací přípravky.

…je to nesrovnatelně lepší
Rychlejší kalibrace
Jedinečná metoda „odvozené kalibrace“ vyvinutá pro PH20 určuje orientaci hlavy a polohu sondy v
jednotlivé operaci, čímž umožňuje následné měření při libovolném úhlu hlavy.
(V případě potřeby je k dispozici doplňková metrologická funkce kalibrace snímacího doteku ve směru
měřeného prvku.)
Tyto dramatické časové úspory se sčítají, protože proces kalibrace je pravidelně opakován, aby vyhověl jak
metrologickým požadavkům, tak po případné kolizi sondy.

Standardně používaná sonda TP20
Uživatelé snímací hlavy PH20 budou mít okamžitý přístup k řadě osvědčených snímacích modulů TP20,
které poskytují široký výběr spínacích sil, možnost směrového snímání a prodloužení pro splnění
požadavků jednotlivých aplikací.* Výměnné moduly zajišťují ochranu proti kolizi a mohou být automaticky
vyměněny pomocí zásobníku MCR20.
*Kromě ext force modulu
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Vyšší výkon spínacího dotykového měření
•
•
•
•

Opakovatelnost – je vyšší při použití metody „snímání pohybem hlavy“
Přesnost – je vyšší při použití kalibrace založené na orientaci prvku a „snímání pohybem hlavy“
Odchylka snímání – automatická kompenzace
Výměna modulu – automatická korekce snímacího doteku

K dispozici s novým CMM nebo jako modernizace stávajícího zařízení
• Kompaktní konstrukce – vhodná pro celou řadu CMM, uchycení pomocí stopky nebo přímo do pinoly
stroje
• Řídicí jednotka CMM Renishaw – komunikace I++DME, široký výběr metrologického softwaru
• Kompatibilita s indexovatelnou hlavou – většinou není požadována úprava stávajících programů
• Vestavěná sonda TP20 – umožňuje opětné použití stávajícího vybavení
• Mechanická ložiska – není potřebný přívod vzduchu
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