
ÜRÜN BROŞÜRÜ

BORU ÖLÇÜM SİSTEMİ
ROMER ABSOLUTE ARM ILE BORU ÖLÇÜM VE ÜRETIMI 
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BORU ÖLÇÜMÜNÜN  
YENİ ŞEKLİ
Hexagon Manufacturing Intelligence Boru Ölçüm Sistemi; tüpler,  
borular, kablolar ve hortumlar için tamamen entegre bir donanım ve  
yazılım çözümüdür.

ROMER Absolute Arm portatif koordinat ölçüm cihazının (CMM) temassız 
ölçüm yeteneğine ve özel boru ölçüm yazılımı TubeShaper’a sahip olan 
sistem, ölçümde çok yönlülük sunmaktadır.   CNC boru bükme makinesine 
düzeltici veri sunmaktan flanşlar, braketler veya askılar gibi kaynaklı 
aksesuarların pozisyon kontrolüne kadar tüm üretim sürecinde tek bir 
paket ile borular denetlenebilmektedir. Sistem ayrıca, üretim bölümündeki 
problemleri her zamankinden kolay bir şekilde tespit ederek hem zamandan 
tasarruf sağlamakta hem de hurdayı azaltmaktadır.



BORU ÖLÇÜMÜ İÇİN HEPSİ BİR 
ARADA ÇÖZÜM

Yazılım: TubeShaper
• CNC bükme makinesi ile gerçek zamanlı bağlantı kurarak 

ölçümde düzeltmelerin kolaylıkla uygulanmasını, hurdanın 
azaltılmasını ve süreç verimliliğinin artırılmasını sağlar

• Geri yaylanma ve uzama kitaplığının kolayca oluşturulmasına 
ve gerektiğinde istenen boruya uygulanmasına imkan tanır

• Otomatik rapor oluşturma, bükme performansının zaman 
içinde takip edilmesini basitleştirir 

• Dokunmatik ekran destekli çift profilli grafik kullanıcı 
arayüzü, kullanıcıların neye ihtiyaçları varsa onu 
öğrenmelerine izin vererek eğitimi kolaylaştırır

• Barkod tarayıcı ile uyumluluğu, doğru boru verisinin daha hızlı 
bir şekilde bulunmasını ve yüklenmesini sağlar

• Kontrol planları ilk parça incelemesinde otomatik olarak 
oluşturulabilir veya çalışmama süresini azaltmak ve yüksek 
hızda seri ölçümü desteklemek için çevrimdışı olarak 
ayarlanabilir

• Dirsek içi ölçümü destekler

• Kaynaklı braket ve flanşların ölçümü için dokunmatik prob 
ölçümünü standart olarak destekler

• Kesişme noktasını veya LRA/YBC değerlerini girerek boru 
tanımlaması yapar

• CAD modelleri IGES, STEP, VDA, PAR, PRT, CAT, DXF, X_T, CAD, 
ASM ve IAM formatlarında içe aktarılabilir

• Rapor verisi PDF ve CSV formatlarında dışa aktarılabilir

• Boru ve boru düzeneklerinin CAD modellerine bir dakika 
içinde tersine mühendislik uygulanabilir ve CAD uyumlu IGES 
dosyası olarak dışa aktarılabilir

• Tüm ROMER Absolute Arm modellerinin yanısıra eski 
sistemler olan ROMER Infinite ve ROMER Stinger 
modellerinde de çalışır

• SupraVision, DOCS ve G-Tube dosyalarını sorunsuz bir şekilde 
içe aktarır

Boru ölçüm sektöründe 30 yıldan fazla geçmişi bulunan Hexagon Boru Ölçüm 
Sistemi; tüplerin, boruların ve eğik kabloların ölçümü için kullanılan lider bir 
entegre çözümdür. Eksiksiz bir donanım ve yazılım paketi şeklinde veya mevcut 
portatif ölçüm kollarına bir geliştirme olarak sunulan Boru Ölçüm Sistemi; 
mühendisler, kalite yöneticileri ve üretim bölümü operatörleri için tasarlanmış 
sertifikalı bir portatif ölçüm çözümüdür.
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Sektörde kendini kanıtlamış ROMER Absolute Arm portatif CMM ve özel amaçlı 
temassız boru ölçüm probları kullanılarak, her malzemeden iş parçası (kauçuk 
ve plastik dahil) her zamankinden daha hızlı bir şekilde ölçülebilmektedir. 
Uygulamaya özel TubeShaper yazılımı ise dünyanın lider boru üreticileri 
ile işbirliği içinde, operatörün işine yarayacak sonuçları hızlıca ve en az 
müdahaleyle getirme amacıyla tasarlandı. Yalnızca boru ölçüm problarını değil 
standart dokunmatik probları da desteklemek için esnekliği arttırılan ROMER 
Absolute Arm ile boru ölçümü hiç bu kadar eksiksiz olmamıştı.

Donanım: ROMER Absolute Arm
• 4 mm ile 130 mm arasında değişen boru çapları için 

kullanılabilen temassız altı boru ölçüm probunun yanında, 
mevcut dokunmatik problar da daha geniş borularda 
kullanılabilir

• Otomatik ve tekrarlanabilir prob tanıma, probların yeniden 
kalibrasyonuna gerek duymadan, flanşlar, braketler ve askılar 
gibi geometrik elemanların ölçümü veya Go/No-Go fikstürlerinin 
onaylanmasında sistemi ideal kılmaktadır

• Temassız boru ölçüm probları, yumuşak yüzeyler de dahil hemen 
hemen her tür boru malzemesinin denetimine imkan sağlar

• Ölçüm hacimleri 1.2 m ile 4.5 m arasında değişen yedi farklı 
boyutta portatif 6 veya 7 eksenli kollar mevcuttur

• Ayrıca, daha hızlı ölçümler ve sıfır operatör müdahalesi ile 
ROMER Absolute Arm’ın özel ‘T’ modelleri de 2.5 m ve 3.0 m 
boyutlarında mevcuttur

• Kullanımı kolay kol, ısınma süresi veya enkoder referansı 
gerektirmez – ölçüm için yalnızca açmanız yeterlidir

• Akustik ve dokunsal geri bildirim kullanıcı hatalarını en aza 
indirgerken Wi-Fi bağlantısı da opsiyonel olarak mevcuttur

• İş ortamına uyum sağlamak için ilave problar, boru kelepçeleri, 
ölçüm tablaları ve yükselticiler de dahil geniş bir aksesuar 
yelpazesine sahiptir

• Standart olarak B89.4.22 sertifikasına ve ek olarak da VDI/
VDE 2617-9 sertifikasına sahiptir

• üdahalesi ile ROMER Absolute Arm’ın özel ‘T’ modelleri de 
2.5 m ve 3.0 m boyutlarında mevcuttur

• Kullanımı kolay kol, ısınma süresi veya enkoder referansı 
gerektirmez – ölçüm için yalnızca açmanız yeterlidir

• Akustik ve dokunsal geri bildirim kullanıcı hatalarını en 
aza indirgerken Wi-Fi bağlantısı da opsiyonel olarak 
mevcuttur

• İş ortamına uyum sağlamak için ilave problar, boru 
kelepçeleri, ölçüm tablaları ve yükselticiler de dahil 
geniş bir aksesuar yelpazesine sahiptir

• Standart olarak B89.4.22 sertifikasına ve ek 
olarak da VDI/VDE 2617-9 sertifikasına sahiptir



TÜM UYGULAMALAR İÇİN TEK 
BİR SİSTEM
Boru Ölçüm Sistemi, Hexagon donanım ve yazılımının en iyi özelliklerini tüp, boru ve kablo 
bükmeye yönelik tüm ölçüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir araya getirmektedir. Portatif, 
temassız ve çok yönlü olan sistem, atölye ortamının tüm süreçlerini desteklemektedir.

Boru üretimi
Sistem mümkün olan en fazla şekilde üretim bölümünde 
zamandan tasarruf ve geliştirilmiş hassasiyet için boru 
üretim sürecinde net kazanımlar sağlamaktadır:

• Bir veya daha fazla CNC bükme makinesi ile gerçek zamanlı 
arayüz, düzeltme verisini sezgisel iş akışına dönüştürür: geri 
yaylanma ve uzama verisini uygulayın, boruyu ölçün, yeni 
bükme değerlerini hesaplayın ve gönderin

• Geri yaylanma ve uzama değerleri oluşturularak daha sonraki 
borularda kullanılmak üzere ulaşılması kolay bir kitaplıkta 
saklanır

• Ultra-kolay Üretim Arayüzü, operatörlerin TubeShaper’ı Pc 
klavyesiyle zaman kaybetmek yerine kolla kullanmalarına 
olanak tanır

• Kontrol planlarının kolay yaratımı, seri ölçümlerin her 
zamankinden daha hızlı olması anlamına gelirken, sistemin 
barkod tarayıcı ile uyumluluğu, proje verisini bulmak ve 
yüklemek için harcanan zamanı azaltır

• ‘Altın parçalar’a tersine mühendislik uygulanabilir ve daha 
sonra temsili borularda kullanılmak üzere saklanabilir

• Otomatik rapor oluşturma, hızlı sorun çözme için bükme 
performansının sürekli izlenebilmesi anlamına gelir

• Hexagon eski boru ölçüm sistemleri ile olan uyumluluğu, 
mevcut projelerdeki sürekliliği ve aksamaların minimumda 
kalmasını garantiler

Tüp ve boru denetimi
Gerçek bir çok-amaçlı çözüm olan bu sistem, her tür tüp 
ve boru denetim senaryosuna katkıda bulunur:

• CAD modellerini birkaç dakikada içe aktarma, ölçme ve 
karşılaştırma becerisi, anlaşılması kolay sonuçlar vermesinin 
yanısıra bu sonuçları tedarikçilere, müşterilere ve persºnele 
gönderir

• Eleman ölçümünün standart olarak desteklenmesi ile 
standart dokunmatik problar, bükme sonrası boruya 
sabitlenen kaynaklı elemanların pozisyonunu kontrol etmede 
kullanılır

• CAD modellerinden geometrik özelliklerin otomatik olarak 
çıkarılması, boru düzeneğinin herhangi bir parçası ile 
karşılaştırmayı kolaylaştırır 

• Hizalama türleri, kullanıcıların farklı sınırlamalardan 
kaynaklanan değişiklikleri görebilmesi açısından 
güncellenmiş sonuçlar ile değiştirilebilir

• Sezgisel ve net ölçüm raporlaması, sorunları tespit etmeyi ve 
müdahalede bulunmayı kolaylaştırır
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Boru ve boru düzeneklerinin  
tersine mühendisliği
Dijital verinin bulunmadığı boru üretimleri için sistem, boru 
düzeneklerinin komple CAD modellerini dakikalar içinde 
oluşturarak zamandan tasarruf sağlar ve tasarımın amacını 
korur:

• ROMER Absolute Arm’ın esnekliği ve hareket aralığı, 
komple boru düzeneğinin olduğu yerde bile ölçülebilmesi 
anlamına gelir

• Tersine mühendislik uygulanmış düzenekler saklanabilir 
ve sonraki ölçümler için ‘altın parçalar’ olarak kullanılabilir

• Temassız boru ölçüm probları hızlı boru ölçümü sağlarken 
dokunmatik problar geometrik elemanlar üzerindeki 
detayları yakalayabilir, lazer tarama teknolojisi ile 
zamandan %10 tasarruf ederek parçanın hassas ve detaylı 
bir 3D modelini çıkarabilir

• Otomatik prob tanıma, yeniden kalibrasyona gerek 
duymadan düzenek detaylarının yakalanabilmesi için 
gerektiği kadar değiştirilebilmesine olanak tanır

• Standart olarak sunulan tüm ölçümlerin IGES formatında 
dışa aktarımı, CAD ortamına hızlı transferi mümkün kılar

Boru ölçümü
Fikstür sektöründe otuz yılı aşkın bir tecrübeye dayanan 
sistem, boru tesisatlarının ve ölçüm cihazlarının ölçüm 
ve belgelendirme gerekliliklerini mükemmel bir şekilde 
karşılar:

• Gelişmiş CAD motoru tüm model türlerini yöneterek bir 
fikstürün CAD modelinin hızlı bir şekilde içe aktarımına 
imkan sağlar 

• Boyun ve aralıkların ROMER Absolute Arm’ın 
dokunmatik probu ile kolayca ölçülmesine olanak tanır

• Eleman yapıları, operatörlerin kurulumu test etmek için 
tesisat içinde sanal bir boru oluşturmalarını sağlar

• ROMER Absolute Arm’ın portatif olması ve opsiyonel 
Wi-Fi bağlantısı sayesinde, büyük ölçüm cihazları bile 
ölçülebilir 

Teknik Bilgiler / Konfigürasyon
Hexagon Boru Ölçüm Çözümü, müşteri gerekliliklerini 
karşılamak için üç unsurdan oluşur:

• ROMER Absolute Arm Seçimi

• ROMER Boru Ölçüm Probu Seçimi

• TubeShaper yazılımı

Ölçüm hacmi: 1.2 m-4.5 m (3.9 ft.-14.8 ft.)

Boru çapı:   4 mm-130 mm (0.15 in.-5.1 in.)

Çalışma sıcaklığı:    0˚C-50˚C (32°F-122°F)

Saklama sıcaklığı:    -30˚-70˚ C (-22°F-158°F)

Bağıl nem:   %10-%90, yoğuşmasız

CE uyumluluğu:   Evet

Güç gereksinimi:   Üniversal dünya genelinde  
 voltaj 110V-240V

Boru Ölçüm Probu yelpazesi ve Boru Ölçüm Sistem hassasiyeti  
(ROMER Absolute Arm + Boru Ölçüm Probu)

Boru Ölçüm Probu 1. 
Ebat

Boru Ölçüm Probu 2. 
Ebat

Boru Ölçüm Probu 3. 
Ebat

Boru Ölçüm Probu 4. 
Ebat

Boru Ölçüm Probu 5. 
Ebat

Boru Ölçüm Probu 6. 
Ebat

Boru Ölçüm çapları

4-13 mm

(0.15-0.51 in)

Boru Ölçüm çapları

6-20 mm

(0.25-0.75 in)

Boru Ölçüm çapları

10-40 mm

(0.40-1.6 in)

Boru Ölçüm çapları

12-65 mm

(0.5-2.5 in)

Boru Ölçüm çapları

20-85 mm

(0.75-3.3 in)

Boru Ölçüm çapları

30-130 mm

(1.2-5.1 in)

Sistem hassasiyeti = Kol hacimsel hassasiyeti + 0.1 mm
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Hexagon Manufacturing Intelligence, endüstriyel 
üreticilerin, günümüzdeki teknolojilerin yerini hızlı bir 
şekilde alan teknolojileri ve geleceğin çığır açan ürünlerini 
geliştirmelerine yardımcı olur. 

Lider metroloji ve üretim çözümleri uzmanı olarak 
algılama, düşünme ve harekete geçme, yani ölçüm 
verisinin toplanması, analizi ve aktif kullanımı konusundaki 
uzmanlığımız, ürün kalitesini geliştirirken üretim hızını ve 
verimliliği artırma konusunda güven veriyor.

Yerel servis merkezleri ağımız, üretim tesislerimiz ve beş 
kıtadaki ticari faaliyetlerimiz ile, kalitenin üretkenliğe yön 
verdiği bir dünya kurmak için üretimde akıllı bir değişimi 
şekillendiriyoruz. Daha fazla bilgi için HexagonMI.com; 
www.hexagonmetrology.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Hexagon Manufacturing Intelligence, coğrafi ve 
endüstriyel kurumsal uygulamalarda verimlilik ve kalite 
sağlayan bilgi teknolojilerinin lider küresel tedarikçisi 
Hexagon’un (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com) 
bir parçasıdır.

KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZLARI

3B LAZER TARAMA

SENSÖRLER

TAŞINABİLİR ÖLÇÜM KOLLARI

UYGULAMALAR/ HİZMETLER

LAZER TAKİP CİHAZ VE İSTASYONLARI

ÇOKLU SENSÖRLÜ & OPTİK SİSTEMLER

BEYAZ IŞIK TARAYICILARI

METROLOJİ YAZILIM ÇÖZÜMLERİ

CAD / CAM

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ

ROBOTLU UYGULAMALAR

MİKROMETRE, KUMPAS VE MASTARLAR
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