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ZAAWANSOWANE MOŻLIWOŚCI POMIAROWE 3D 

BROSZURA PRODUKTU
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ABSOLUTNA JAKOŚĆ TO 
ABSOLUTNA WYDAJNOŚĆ 
PRODUKCJI
Przenośne. Dokładne. Wszechstronne. Sprawne. Ramię pomiarowe ROMER Absolute Arm 
firmy Hexagon Manufacturing Intelligence to wiodące na rynku rozwiązanie metrologiczne 
przeznaczone na hale produkcyjne, zapewniające szybkie i rzetelne pomiary, gdy tylko zajdzie 
taka potrzeba.

Ramię ROMER Absolute Arm jest wielofunkcyjnym urządzeniem umożliwiającym pomiary 
3D, analizę oraz digitalizację – to najlepsza z możliwych przenośna technologia pomiarowa. 
Seria ramion pomiarowych ROMER Absolute Arm stanowi idealne rozwiązanie do realizacji 
wielu zadań, w tym przeprowadzania badań, projektowania i produkcji w wielu branżach 
przemysłowych.

Urządzenie jest proste w użyciu - wystarczy zaledwie krótkie szkolenie, aby móc go obsługiwać. 
Każde ramię pomiarowe ROMER Absolute Arm łączy mobilność i stabilność z zaawansowaną 
technologią. Dokładne pomiary nigdy nie były tak proste.

INTRODUCTION

http://HexagonMI.com
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ROMER ABSOLUTE ARM 
PEŁEN ASORTYMENT 
PRODUKTÓW
Seria ramion pomiarowych ROMER Absolute Arm składa się z czterech 
głównych modeli. Każdy z nich został zaprojektowany, aby spełniać 
wymagania klientów, znajdując szerokie zastosowanie w licznych branżach 
przemysłowych i podczas realizacji wielu zadań pomiarowych.

•  Ramię pomiarowe ROMER Absolute Arm 
Służy do przeprowadzania uniwersalnych pomiarów za pomocą 
przenośnego urządzenia.

• Ramię pomiarowe ROMER Absolute Arm Compact 
 Służy do przeprowadzania ultra dokładnych pomiarów niewielkich 
elementów.

• Ramię pomiarowe ROMER Absolute Arm ze zintegrowanym skanerem 
Służy dowszechstronnych pomiarów przy uzyciu sondy stykowej oraz skanera.

• Ramię pomiarowe ROMER Absolute Arm ze skanerem zewnętrznym 
Służy do realizacji najbardziej wymagających zadań pomiarowych z 
zastosowaniem skanera laserowego.

http://HexagonMI.com
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WYBIERZ DOKŁADNOŚĆ 
 
Spełniającą Wymagania Pomiarowe
Wszystkie modele ramienia pomiarowego ROMER Absolute Arm dostępne są z różnymi 
poziomami dokładności, co umożliwia wybór odpowiedniego urządzenia w zależności od potrzeb 
pomiarowych.

• Ramię  serii 73 stanowi idealne rozwiązanie dla osób oczekujących dokładności pomiarowej 
na  poziomie podstawowym.

• W przypadku pomiarów, które wymagają większej precyzji, ramię  serii 75  stanowi idealną 
równowagę między wartościowymi danymi a dokładnymi pomiarami. 

• Natomiast seria 77 - najbardziej dokładne ramię pomiarowe ROMER Absolute Arm, 
które kiedykolwiek powstało - stanowi idealne rozwiązanie do realizacji przenośnych 
zaawansowanych zadań metrologicznych.

ZAKRES

*Przedstawione wartości dokładności dotyczą funkcji pomiarowej standardowego ramienia pomiarowego ROMER Absolute Arm.

Dokładność mm

Przestrzeń pomiarowa

http://HexagonMI.com
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ROMER ABSOLUTE ARM 
Cechy charakterystyczne 
Każde ramię pomiarowe ROMER Absolute Arm opiera się na zaawansowanej technologii oraz 
innowacji, wytyczając nowe standardy w przenośnej metrologii.

Pomiary 
• Ramię ROMER Absolute Arm dostępne jest w siedmiu długościach, od 1,2 do 4.5 m.

• Dokładność pomiaru stykowego jest bardzo duża - wynosi 20 mikronów. Natomiast 
dokładność skanowania mieści się w zakresie 50 mikronów.

• Nowoczesna konstrukcja z włókna węglowego zapewnia wytrzymałość i stabilność termiczną 
w każdych warunkach środowiskowych.

• Opatentowane oprogramowanie RDS posiada technologię SMART (technologię 
automonitorowania, analizy i raportowania) umożliwiającą całkowite śledzenie parametrów 
ramienia w miejscu pomiarów, jak również monitorowanie temperatury i wstrząsów.

• Dokładność pomiaru stykowego i skanowania jest certyfikowana zgodnie z normą B89.4.22, z 
możliwością alternatywnych certyfikacji funkcji pomiaru stykowego zgodnie z normami VDI/
VDE 2617-9 oraz ISO 10360-2.

Połącz 
• Dzięki zastosowaniu łatwo wymienialnych modułów Feature Packs możliwa jest łączność 

za pomocą WiFi ze standardowym laptopem lub komputerem stacjonarnym PC, a także 
skanowanie laserowe za pośrednictwem WiFi oraz  przy pełnym zasilaniu bateryjnym.

• Dostęp do prostych pomiarów i diagnostyki za pośrednictwem WiFi umożliwia uruchomienie 
ramion za pomocą urządzenia mobilnego z aplikacją mobilną RDS.

• Ramię jest w pełni kompatybilne z wszystkimi głównymi programami pomiarowymi 
przeznaczonymi dla przenośnych urządzeń metrologicznych.

• Liczne akcesoria jeszcze bardziej zwiększają funkcjonalność ramienia - od sond po systemy 
zwiększające zakres pomiarowy. 

• Dzięki akcesoriom umożliwiającym bardzo szybkie skanowanie całkowita analiza części jest 
prostsza i jeszcze bardziej przystępna - wystarczy wybrać skaner zgodnie z wymaganiami 
dotyczącymi dokładności i zdefiniować poziom chmury punktów 3D.

http://HexagonMI.com
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Funkcja
• Enkodery Absolutne znajdujące się w połączeniach przegubowych eliminują konieczność 

nagrzewania i inicjalizacji urządzenia.

• Nie jest wymagana kalibracja sondy stykowej lub skanera laserowego w miejscu pomiarów.

• Natychmiastowa reakcja w postawi dźwięku i wibracji (technologia haptic feedback) 
umożliwia zastosowanie ramienia nawet w najbardziej wymagającym środowisku 
przemysłowym.

• Dodatkowe połączenie poprzez  WiFi zmniejsza narażenie na niebezpieczeństwo, usuwając 
niewygodne okablowanie.

• SmartLock pozwala na zamocowanie ramienia w dogodnej pozycji podczas przeprowadzania 
pomiarów, a także na bezpieczne zablokowanie urządzenia w pozycji spoczynkowej, gdy nie 
jest ono używane.

Konstrukcja
• Lekkie i sprawne działanie urządzenia ułatwia wysoce zoptymalizowana konstrukcja 

odzwierciedlająca nierównomierne proporcje ramienia typowe dla konstrukcji robotów 
przemysłowych.

• Zaawansowana przeciwwaga eliminuje moment obrotowy podstawy ramienia, umożliwiając 
bezproblemowy ruch, większą dokładność oraz zwiększając opcje montażu. 

• Ergonomicznie zaprojektowany nadgarstek oraz przyciski sterowania pozwalają na 
całkowicie, jednoręczną obsługę.

• Uchwyty obrotowe o niskim współczynniku tarcia zmniejszają do minimum wysiłek 
użytkownika i maksymalnie zwiększają dokładność, a także zapewniają stabilność termiczną.

ZALETY

Ramię pomiarowe ROMER Absolute 
Arm stanowi gwarancję jakości 
naszych produktów.

Marcin Wojciechowski, Solaris
Środa Wielkopolska, Polska

http://HexagonMI.com
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ROMER ABSOLUTE ARM 
Standard w przenośnych pomiarach 3D 
Stworzone z myślą o wysoce dokładnych pomiarach 3D różnorodnych części, ramię pomiarowe 
ROMER Absolute Arm zapewnia rzetelne pomiary za pomocą sondy stykowej oraz kontrolę 
podczas realizacji niemal każdego zadania pomiarowego.

Od komponentów blaszanych po elementy wykonane z włókna węglowego lub tworzywa 
sztucznego - wszechstronność działania oraz jakość ROMER Absolute Arm sprawiły, że to ramię 
pomiarowe uznawane jest w wielu dziedzinach przemysłu za jedno z najlepszych na świecie 
przenośnych narzędzi pomiarowych.

Współdziałając z szerokim asortymentem akcesoriów zaprojektowanych w celu zwiększenia 
jego możliwości pomiarowych, ramię pomiarowe ROMER Absolute Arm, poprzez dodanie skanera 
laserowego HP-L-8.9 bądź różnego rodzaju sond bezdotykowych działających w  podczerwieni, 
może realizować przeprowadzać skanowanie laserowe bądź pomiar rur.

http://HexagonMI.com
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POMIAR STYKOWY
SE

R
IA

 7
3

7320 (2.0 m) 7325 (2.5 m) 7330 (3.0 m) 7335 (3.5 m) 7340 (4.0 m) 7345 (4.5 m)

Powtarzalność 
punktu

0.030 mm /  
0.0012 in

0.038 mm /  
0.0015 in

0.059 mm /  
0.0023 in

0.079 mm /  
0.0031 in

0.099 mm /  
0.0039 in

0.120 mm /  
0.0047 in

Dokładność 
przestrzenna

± 0.042 mm / 
0.0017 in

± 0.051 mm / 
0.0020 in

± 0.075 mm / 
0.0030 in

± 0.100 mm / 
0.0039 in

± 0.125 mm / 
0.0049 in

± 0.150 mm /  
0.0059 in

Ciężar ramienia 7.4 kg / 16.3 lbs 7.7 kg / 17.0 lbs 8.0 kg / 17.6 lbs 8.3 kg / 18.3 lbs 8.6 kg / 19.0 lbs 8.9 kg / 19.6 lbs

SE
R

IA
 7

5

7520 (2.0 m) 7525 (2.5 m) 7530 (3.0 m) 7535 (3.5 m) 7540 (4.0 m) 7545 (4.5 m)

Powtarzalność 
punktu

0.016 mm /  
0.0006 in

0.020 mm /  
0.0008 in

0.030 mm /  
0.0012 in

0.040 mm /  
0.0016 in

0.055 mm /  
0.0022 in

0.070 mm /  
0.0028 in

Dokładność 
przestrzenna

± 0.023 mm / 
0.0009 in

± 0.029 mm / 
0.0011 in

± 0.044 mm / 
0.0017 in

± 0.057 mm / 
0.0022 in

± 0.069 mm / 
0.0027 in

± 0.082 mm /  
0.0032 in

Ciężar ramienia 7.7 kg / 17.0 lbs 8.0 kg / 17.6 lbs 8.3 kg / 18.3 lbs 8.6 kg / 19.0 lbs 8.9 kg / 19.6 lbs 9.2 kg / 20.3 lbs

SE
R

IA
 7

7

7725 (2.5 m) 7730 (3.0 m) 7735 (3.5 m) 7740 (4.0 m) 7745 (4.5 m)

Powtarzalność 
punktu

0.017 mm / 
0.0007 in

0.026 mm / 
0.0010 in

0.034 mm / 
0.0013 in

0.047 mm / 
0.0019 in

0.060 mm /  
0.0024 in

Dokładność 
przestrzenna

± 0.026 mm / 
0.0010 in

± 0.040 mm / 
0.0016 in

± 0.051 mm / 
0.0020 in

± 0.062 mm / 
0.0024 in

± 0.074 mm / 
0.0029 in

Ciężar ramienia 8.0 kg / 17.6 lbs 8.3 kg / 18.3 lbs 8.6 kg / 19.0 lbs 8.9 kg / 19.6 lbs 9.2 kg / 20.3 lbs

http://HexagonMI.com
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ROMER ABSOLUTE ARM  
COMPACT 
Koncentracja na Dokładności Pomiarowej
Łącząc ultra wysoką dokładność z niewielkim rozmiarem urządzenia, ramię pomiarowe ROMER Absolute Arm 
Compact zostało zaprojektowane, aby uzyskać optymalne rezultaty pomiarowe w niewielkiej przestrzeni. 

Dzięki zintegrowanej podstawie oraz wyjątkowemu systemowi przeciwwagi, ramię pomiarowe ROMER Absolute 
Arm Compact można umieścić w dowolnym miejscu, nawet wewnątrz centrum obróbczego, gwarantując przy tym 
największą dokładność pomiarową.

Konsolidując zaawansowaną technologię ramienia pomiarowego ROMER Absolute Arm o standardowych rozmiarach 
w jeszcze bardziej przenośnym pakiecie, ramię to stanowi idealne rozwiązanie do przeprowadzania absolutnie 
dokładnych pomiarów części o małej i średniej wielkości. Model ten jest kompatybilny z modułem WiFi oraz 
skanerem laserowym  HP-L-8.9. 

http://HexagonMI.com
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Długość pomiarowa

ROMER ABSOLUTE ARM COMPACT  
DOKŁADNOŚĆ PRZESTRZENNA ZGODNIE Z NORMĄ  ISO 10360-2 (MPEe)

CERTYFIKACJA 
Pełna dokładność zgodnie z normą 
B89 lub ISO
Model ramienia pomiarowego ROMER Absolute Arm Compact ma możliwość 
wyboru certyfikacji pomiędzy normą: B89.4.22 lub ISO 10360-2. Każda 
z norm ocenia dokładność ramienia w inny sposób. B89 to standardowa 
norma najczęściej stosowana do oceny dokładności przenośnych 
współrzędnościowych maszyn pomiarowych i dokładności ramienia 
(dokładności przestrzennej i powtarzalności punktu).

Norma ISO stosowana jest do certyfikacji stacjonarnych 
współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Ocenia dokładność pomiarową 
ramienia na podstawie zmiennej "L", gdzie "L" jest równa długości 
przeprowadzanego pomiaru. Wyższa wartość "L" oznacza dłuższą odległość 
pomiarową - dokładność certyfikowana zgodnie z normą ISO wzrasta im 
mniejsza jest wartość "L".

Model 7312 7512

Zakres pomi-
arowy 1.2 m 1.2 m

B
89

.4
.2

2 Powtarzalność 
punktu

0,014 mm 
/ 0.0006 in

0,010 mm 
/ 0.0004 in

Dokładność 
przestrzenna

± 0,025 mm 
/ 0.0010 in

± 0,020 mm 
/ 0.0008 in

IS
O

 1
03

60
-2 MPEp 8 µm 6 µm

MPEe

5+L/40≤
18 µm

5+L/65≤
15 µm

Ciężar ramie-
nia

10.2 kg 
/ 22.5 lbs

10.8 kg 
/ 23.8 lbs

http://HexagonMI.com
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ROMER ABSOLUTE ARM 
ZE ZINTEGROWANYM 
SKANEREM 
Wbudowana wszechstronność pomiarowa 3D
Ramię pomiarowe ROMER Absolute Arm SI to wszechstronny system metrologiczny stworzony 
z myślą o realizacji niemal każdego zadania pomiarowego. Certyfikowany i zintegrowany skaner 
laserowy RS4 został zaprojektowany do pozyskiwania danych punktów 3D z wielu różnorodnych 
powierzchni. Ramię nie wymaga kalibracji, nagrzewania bądź też dodatkowych kabli  
i sterowników. Jest całkowicie zintegrowane.

Łatwa wymiana pomiędzy pomiarami za pomocą sondy stykowej bądź skanera laserowego 
sprawia, że ROMER Absolute Arm SI stanowi idealne rozwiązanie do kontroli chmury punktów, 
benchmarkingu produktu, inżynierii odwrotnej, szybkiego badania prototypów, wirtualnego 
montażu lub obróbki części CNC.

Dokładność pełnego systemu skanowania jest w pełni weryfikowalna oraz identyfikowalna, dzięki 
czemu użytkownik zawsze ma pełne zaufanie co do dokładności i wiarygodności swoich pomiarów.

http://HexagonMI.com
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SKANER: ZINTEGROWANY

 Specyfikacje czujnika skanującego: Skaner zintegrowany RS4

 Tempo zbierania punktów: 752 000 punktów/s

 Liczba punktów na linii Max. 7250

 Częstotliwość liniowa Max.100 Hz

 Szerokość linii min. 80 mm

średni 115 mm

max. 150 mm

 Dystans od powierzchni skanowanej 165 +/-50 mm

 Dokładność 0.028 mm (2σ)

 Minimalny odstęp między punktami 0.011mm (linia)

 Certyfikacja systemu skanowania Tak

 Klasa lasera 2M

 Temperatura robocza 5–40°C

SE
R

IA
 7

3

7320SI (2.0 m) 7325SI (2.5 m) 7330SI (3.0 m) 7335SI (3.5 m) 7340SI (4.0 m) 7345SI (4.5 m)

Powtarzalność 
punktu 0.044 mm / 0.0017 in 0.049 mm / 

0.0019 in
0.079 mm / 
0.0031 in

0.099 mm / 
0.0039 in

0.115 mm / 
0.0045 in

0.141 mm / 
0.0056 in

Dokładność 
przestrzenna

± 0.061 mm / 0.0024 
in

± 0.069 mm / 
0.0027 in

± 0.100 mm / 
0.0039 in

± 0.125 mm / 
0.0049 in

± 0.151 mm / 
0.0059 in

± 0.179 mm / 
0.0070 in

Dokładność systemu 
skanowania (z RS4) 0.079 mm / 0.0031 in 0.084 mm / 

0.0033 in
0.119 mm / 
0.0047 in

0.147 mm / 
0.0058 in

0.181 mm / 
0.0071 in

0.214 mm / 
0.0084 in

Ciężar ramienia 8.3 kg / 18.3 lbs 8.6 kg / 19.0 lbs 8.9 kg / 19.6 lbs 9.2 kg / 20.3 lbs 9.5 kg / 20.9 lbs 9.8 kg / 21.6 lbs

SE
R

IA
 7

5

7520SI (2.0 m) 7525SI (2.5 m) 7530SI (3.0 m) 7535SI (3.5 m) 7540SI (4.0 m) 7545SI (4.5 m)

Powtarzalność 
punktu

0.023 mm / 0.0009 
in

0.027 mm / 
0.0011 in

0.042 mm / 
0.0017 in

0.055 mm / 
0.0022 in

0.067 mm / 
0.0026 in

0.084 mm / 
0.0033 in

Dokładność 
przestrzenna

± 0.033 mm / 0.0013 
in

± 0.038 mm / 
0.0015 in

± 0.058 mm / 
0.0023 in

± 0.0081 mm / 
0.0032 in

± 0.098 mm / 
0.0039 in

± 0.119 mm / 
0.0047 in

Dokładność systemu 
skanowania (z RS4) 0.058 mm / 0.0023 in 0.063 mm / 

0.0025 in
0.083 mm / 
0.0033 in

0.101 mm / 
0.0040 in

0.119 mm / 
0.0047 in

0.138 mm / 
0.0054 in

Ciężar ramienia 8.6 kg / 19.0 lbs 8.9 kg / 19.6lbs 9.2 kg / 20.3 lbs 9.5 kg / 20.9 lbs 9.8 kg / 21.6 lbs 10.1 kg / 22.3 lbs

SE
R

IA
 7

7

7725SI (2.5 m) 7730SI (3.0 m) 7735SI (3.5 m) 7740SI (4.0 m) 7745SI (4.5 m)

Powtarzalność 
punktu

0.023 mm / 
0.0009 in

0.036 mm / 
0.0014 in

0.047 mm / 
0.0019 in

0.057 mm / 
0.0022 in

0.071 mm / 
0.0028 in

Dokładność 
przestrzenna

± 0.034 mm / 
0.0013 in

± 0.052 mm / 
0.0020 in

± 0.073 mm / 
0.0029 in

± 0.088 mm / 
0.0035 in

± 0.107 mm / 
0.0042 in

Dokładność systemu 
skanowania (z RS4)

0.050 mm / 
0.0020 in

0.066 mm / 
0.0026 in

0.081 mm / 
0.0032 in

0.095 mm / 
0.0037 in

0.110 mm / 
0.0043 in

Ciężar ramienia 8.9 kg / 19.6 lbs 9.2 kg / 20.3 lbs 9.5 kg / 20.9 lbs 9.8 kg / 21.6 lbs 10.1 kg / 22.3 lb

http://HexagonMI.com
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ROMER ABSOLUTE ARM 
ZE SKANEREM ZEWNĘTRZNYM 
 Zaawansowane skanowanie laserowe 3D
Zaprojektowane do użytku z zaawansowanym skanerem laserowym HP-L-20.8 ramię pomiarowe 
ROMER Absolute Arm SE zapewnia najwyższej klasy wydajność pomiarową, nawet w przypadku 
najbardziej złożonych powierzchni.

Dzięki wyjątkowej technologii „flying dot”, skaner HP-L-20.8 mierzy różnokolorowe powierzchnie 
podczas jednego przebiegu skanowania. Technologia ta umożliwia w dowolnym czasie 
modyfikację przez użytkownika gęstości punktów skanowania, a nawet szerokości wiązki lasera, 
zapewniając maksymalne szczegóły skanowania, gdy są one najbardziej potrzebne -  
w przeciwieństwie do większości skanerów ręcznych. To niczym kilka skanerów w jednym.

Dokładność pełnego systemu skanującego jest całkowicie weryfikowalna oraz identyfikowalna, 
dzięki czemu użytkownik zawsze może mieć pełne zaufanie co do dokładności i rzetelności 
swoich pomiarów.

http://HexagonMI.com
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SKANER: ZEWNĘTRZNY
SE

R
IA

 7
3

7320SE (2.0 m) 7325SE (2.5 m) 7330SE (3.0 m) 7335SE (3.5 m) 7340SE (4.0 m) 7345SE (4.5 m)

Powtarzalność punktu 0.044 mm / 
0.0017 in

0.049 mm / 
0.0019 in

0.079 mm / 
0.0031 in

0.099 mm / 
0.0039 in

0.115 mm / 
0.0045 in

0.141 mm / 
0.0056 in

Dokładność przestrzenna ± 0.061 mm / 
0.0024 in

± 0.069 mm / 
0.0027 in

± 0.100 mm / 
0.0039 in

± 0.125 mm / 
0.0049 in

± 0.151 mm / 
0.0059 in

± 0.179 mm / 
0.0070 in

Dokładność systemu 
skanowania (z HP-L-20.8)

0.075 mm /
0.0030 in

0.080 mm /
0.0031 in

0.113 mm /
0.0044 in

0.140 mm / 
0.0055 in

0.172 mm /
0.0068 in

0.203 mm /
0.0080 in

Ciężar ramienia 7.9 kg / 17.4 lbs 8.2 kg / 18.1 lbs 8.5 kg / 18.7 lbs 8.8 kg / 19.4 lbs 9.1 kg / 20.1 lbs 9.8 kg / 20.7 lbs

SE
R

IA
 7

5

7520SE (2.0 m) 7525SE (2.5 m) 7530SE (3.0 m) 7535SE (3.5 m) 7540SE (4.0 m) 7545SE (4.5 m)

Powtarzalność punktu 0.023 mm / 
0.0009 in

0.027 mm / 
0.0011 in

0.042 mm / 
0.0017 in

0.055 mm / 
0.0022 in

0.067 mm / 
0.0026 in

0.084 mm / 
0.0033 in

Dokładność przestrzenna ± 0.033 mm / 
0.0013 in

± 0.038 mm / 
0.0015 in

± 0.058 mm / 
0.0023 in

± 0.0081 mm / 
0.0032 in

± 0.098 mm / 
0.0039 in

± 0.119 mm / 
0.0047 in

Dokładność systemu 
skanowania (z HP-L-20.8)

0.053 mm /
0.0021 in

0.058 mm / 
0.0023 in

0.078 mm / 
0.0031 in

0.096 mm /
0.0038 in

0.114 mm /
0.0045 in

0.133 mm /
0.0052 in

Ciężar ramienia 8.2 kg / 18.1 lbs 8.5 kg / 18.7 lbs 8.8 kg / 19.4 lbs 9.1 kg / 20.1 lbs 9.4 kg / 20.7 lbs 9.7 kg / 21.4 lbs

SE
R

IA
 7

7

7725SE (2.5 m) 7730SE (3.0 m) 7735SE (3.5 m) 7740SE (4.0 m) 7745SE (4.5 m)

Powtarzalność punktu 0.023 mm / 
0.0009 in

0.036 mm / 
0.0014 in

0.047 mm / 
0.0019 in

0.057 mm / 
0.0022 in

0.071 mm / 
0.0028 in

Dokładność przestrzenna ± 0.034 mm / 
0.0013 in

± 0.052 mm / 
0.0020 in

± 0.073 mm / 
0.0029 in

± 0.088 mm / 
0.0035 in

± 0.107 mm / 
0.0042 in

Dokładność systemu  
skanowania (z HP-L-20.8)

0.046 mm / 
0.0018 in

0.062 mm / 
0.0024 in

0.077 mm / 
0.0030 in

0.091 mm / 
0.0036 in

0.106 mm / 
0.0042 in

Ciężar ramienia 8.5 kg / 18.7 lbs 8.8 kg / 19.4 lbs 9.1 kg / 10.4 lbs 9.4 kg / 20.7 lbs 9.7 kg / 21.4 lbs

 Specyfikacje czujnika skanującego Zewnętrzny skaner HP-L-20.8 

 Maks. tempo zbierania punktów 150 000 punktów/s

 Liczba punktów na linii Max. 4000

 Częstotliwość liniowa Max.100 Hz

 Szerokość linii (zasięg) min. 176 / 104 / 51  / 40 / 20 mm

średni 220 / 130 / 63 / 51 / 25 mm

max. 231 / 148 / 75 / 60w / 30 mm

 Dystans od powierzchni skanowanej 180 mm ± 40 mm

 Min. odstęp między punktami 0,013 mm

 Sterowanie mocą lasera Automatyczne – dla każdego punktu

 Błąd próbkowania typu  
Probing Form Error (1 σ) 0,009 mm

 Wartość rozproszenia próbkowania* 
 P[Form.Sph.D95%:Tr:ODS] 0,036 mm

 Masa 410 g

 Sterownik nie

 Bezpieczeństwo lasera Klasa 2

 Temperatura pracy 10-42˚C (50-108˚ F)
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Narzędzia te naprawdę pozwalają nam 
przełożyć wiele danych bardzo, bardzo 
szybko ... i do tego nie tylko działają 
wyjątkowo szybko, ale i są 
niezwykle dokładne."

Wade Brown, 
Prezes oddziału w Północnej Ameryce,  
Brown and Miller Racing Solutions

ROMER ABSOLUTE ARM  
SYSTEMY
SYSTEM KONTROLI RUR 
Pomiar rur - Nowe możliwości 
Dzięki dodaniu sond bezdotykowych służących do pomiaru rur wraz  
z najnowocześniejszym oprogramowaniem TubeShaper do zaawansowanej 
technologii ramienia pomiarowego ROMER Absolute Arm, System Kontroli 
Rur stanowi idealne rozwiązanie do realizacji głównych zadań pomiarowych 
w gałęziach przemysłu związanych z produkcją rur, przewodów rurowych  
i drutu. 

Nawet elastyczne rury mierzone są zaledwie w kilka sekund, tworząc dane 
3D CAD części i odpowiednie programy do gięcia rur, kompatybilne  
z wieloma  giętarkami do rur CNC. Brak konieczności kalibracji 
oznacza, że wsporniki, kołnierze i uchwyty mogą być również 
mierzone w tej samej sesji oprogramowania.

http://HexagonMI.com
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SYSTEMY POMIAROWE

SYSTEM POMIAROWY KÓŁ 
ZĘBATYCH ROMER
Jeszcze Prostsza Kontrola Kół 
Zębatych 
System pomiarowy kół zębatych ROMER to całkowicie przenośne 
rozwiązanie, które oferuje szybkie i proste pomiary 3D kół zębatych.

System łączy ramię ROMER Absolute Arm z QUINDOS - najbardziej 
zaawansowanym oprogramowaniem na rynku do analizy geometrii 
specjalnych, aby umożliwić łatwy pomiar złożonych części, które wcześnie 
wymagały zastosowania skomplikowanych urządzeń pomiarowych.

SYSTEM POMIAROWY 
ROWERÓW ROMER 
Bezproblemowa kontrola 
rowerów
System do pomiaru rowerów ROMER to całkowicie 
przenośny system skanujący 3D, który oferuje 
niezrównaną bezdotykową metodę pomiarową, nawet  
w przypadku powierzchni bardzo lśniących, wykonanych 
z włókna węglowego.

Dzięki zastosowaniu dedykowanego i wiodącego 
oprogramowania pomiarowego PolyWorks® 
opracowanego przez firmę InnovMetric, system idealnie 
przystosowuje wiodącą technologię ramienia ROMER 
Absolute Arm do pomiaru rowerów.

http://HexagonMI.com
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SKANER LASEROWY HP-L-8.9 
Wprowadzenie do świata skanowania 3D 
Dostępny i przyjazny dla użytkownika skaner laserowy  HP-L-8.9 może zmienić systemy 
pomiarowe ramienia ROMER Absolute Arm (strony 8 do 11) w proste laserowe rozwiązania 
skanujące.  Tym samym stanowi idealne rozwiązanie dla klientów pragnących rozszerzyć swoje 
możliwości pomiarowe o zasobne w dane chmury punktów.

AKCESORIA 
Realizacja większości zadań pomiarowych 
Wszystkie modele ramion pomiarowych ROMER Absolute Arm są kompatybilne z wieloma 
wydajnymi i funkcjonalnymi akcesoriami - od skanerów i sond po mocowania i systemy 
zwiększające zakres pomiarowy. 

Specyfikacje skanera laserowego HP-L-8.9

Tempo zbierania punktów: 45 000 punktów/s

Liczba punktów na linii 750

Częstotliwość liniowa 60 Hz

Szerokość linii (średni zasięg) 80 mm

Odległość od przedmiotu mierzonego 135 mm +/- 45 mm

Minimalny odstęp między punktami 0,08 mm

Dokładność 40 µm (2 σ)
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SONDY
Od sond bezdotykowych na podczerwień do kontroli rur o różnej 
średnicy po sondy kątowe do pomiaru trudno dostępnych cech 
- ramię pomiarowe ROMER Absolute Arm oferuje ponad 100 
wszechstronnych możliwości pomiaru stykowego..

POMIAR DUŻYCH 
GABARYTÓW
Akcesoria zwiększające zakres pomiarowy umożliwiają 
ramieniu ROMER Absolute Arm pomiar części i obiektów 
będących poza ich standardowym zasięgiem.

Zwiększony zakres pomiarowy można uzyskać dzięki  
zastosowaniu "żabiego skoku" (Leap Frog Kit), który 
umożliwia ramieniu pomiar z różnych stacji. W przypadku 
bardziej skomplikowanych zadań pomiarowych system 
ROMER GridLOK zwiększa zakres pomiarowy, w obrębie 
którego ramię może by pozycjonowane w dowolnym 
miejscu, bez utraty dokładności.

OPCJE MOCOWANIA
Oferujemy wybór podstaw, statywów lub trójnogów 
kompatybilnych z każdym ramieniem ROMER 
Absolute Arm, mocowanych za pomocą specjalnie 
zaprojektowanego Pierścienia Mocującego ROMER.

AKCESORIA

http://HexagonMI.com
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Pomiary wykonywane za pomocą 
ramion ROMER Absolute Arm są 
znacznie bardziej dokładne niż 
pomiary przeprowadzane za pomocą 
poprzednich technik kontroli.”

Doug Duchardt, 
Hendrick Motorsports,  
Concord, Północna Karolina, Stany Zjednoczone
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DOKŁADNOŚĆ

OKREŚLENIE ABSOLUTNEJ 
DOKŁADNOŚCI
Punkt wyjścia do Wspaniałych Rezultatów 
Pomiarowych
Dokładność jest kluczowa w firmie Hexagon Manufacturing Intelligence. Stosujemy kilka różnorodnych testów 
do określenia dokładności każdego modelu ramienia pomiarowego ROMER Absolute Arm - każdy z nich został 
zaprojektowany, aby użytkownik mógł mieć absolutne zaufanie co do poziomu dokładności, którą zapewnia jego 
przenośne ramię pomiarowe.

Test powtarzalności punktu

To podstawowy test do wyznaczenia powtarzalności ramienia pomiarowego z sondą kulkową. Stożek znajduje się  
z przodu maszyny.    
 
 Punkty są mierzone z wielu kierunków podejścia.  Obliczany jest punkt średni i odchyłka każdego punktu od punktu 
środkowego. Wynik jest zakresem maksymalnym podzielonym przez dwa.

Test Dokładności Przestrzennej

Najdokładniej reprezentuje rozsądne oczekiwania dotyczące wydajności maszyny w praktycznych zastosowaniach 
pomiarowych.  Test polega na kilkukrotnym pomiarze wzorca o znanej i certyfikowanej długości. Pomiar odbywa 
się przy różnych pozycjach wzorca z różnych kierunków i porównaniu wypadkowych pomiarów z wartością 
rzeczywistą. Test Dokładności Przestrzennej jest najwłaściwszym testem wyznaczenia niepewności pomiarowej 
oraz powtarzalności maszyny. W rezultacie otrzymujemy maksymalną odchyłkę między wartością teoretyczną a 
zmierzoną.

Wszystkie specyfikacje pomiarów uzyskano dla ramienia pomiarowego ROMER Absolute Arm zamontowanego na 
płycie podstawy ROMER lub podstawie magnetycznej przy użyciu sondy z kulką stalową 15 mm o długości 50 mm w 
stabilnych warunkach otoczenia.

 Test dokładności systemu skanowania

Najdokładniej reprezentuje rozsądne oczekiwania dotyczące wydajności maszyny w praktycznych zastosowaniach 
pomiarowych przy użyciu metody skanowania laserowego. Test polega na pomiarze matowej, szarej sfery za pomocą 
5 różnych odchyleń ramienia. W każdym odchyleniu ramienia sfera jest skanowana z 5 różnych kierunków tak, aby 
większość powierzchni sfery była skanowana. Wynikiem jest maksymalna odległość 3D od środka do środka 5 sfer.

Certyfikacja

Każde ramię pomiarowe ROMER Absolute Arm poddawane jest certyfikacji zgodnie z normą B89.4.22  - kontroli 
poddawane jest całe ramię oraz/lub system skanujący. Dostępne są alternatywne certyfikacje funkcji pomiaru 
stykowego, zgodnie z normą VDI/VDE 2617-9 oraz - w przypadku ramienia pomiarowego ROMER Absolute Arm 
Compact - normą ISO 10360-2.

http://HexagonMI.com


22 HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE    |   HexagonMI.com

ZASTOSOWANIA
Gotowość na realizację każdego zadania
Seria ramion pomiarowych ROMER Absolute Arm stanowi niezbędne rozwiązanie metrologiczne 
w wielu dziedzinach przemysłu i do realizacji wielu zadań pomiarowych.

Gałęzie przemysłu

• Przemysł motoryzacyjny

• Przemysł lotniczy

• Energetyka / Energia wiatrowa 

• Przemysł związany z metodą kształtową

• Kucie i odlewanie

• Fabrykowane produkty metalowe

• Produkcja maszyn 

• Wyposażenie sportowe

• Rurociągi i instalacje rurowe 

• Wyposażenie sportowe 

• Budowa statków i łodzi

• Kolejnictwo

• Ochrona zabytków archeologicznych i 
historycznych

• Precyzyjna obróbka

• Obróbka i Odlewanie

• Przemysł medyczny 
 

Zastosowania

• Kontrola komponentów blaszanych

• Kontrola narzędzi do form wtryskowych 

• Kontrola typu szczelina i płaskość (flush 
and gap)

• Ustawianie lub osiowanie uchwytów 
specjalnych lub przyrządów montażowych

• Tworzenia i kontroli

• Kontrola rur i zespołów rur

• Porównywania CAD – część

• Inżynieria odwrotna

• Montaż wirtualny

• Pomiary  bezpośrednio na maszynie (On 
Machine Verification (OMV))

• Kontrola elementów składowych

• Konserwacja, naprawa i przegląd

• Kontroli obrabianej części

• Kontroli jakości podczas procesu 
produkcyjnego 

• Digitalizacja/archiwizacja wirtualna
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Obecnie znajdujemy zastosowania,  
o których wcześniej nawet nam  
się nie śniło.”

Kristan Bromley, 
Mistrz Świata w skeletonie oraz Prezes firmy Bromley Tech-
nologies, Rotherham, Wielka Brytania

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

ISTOTNE INFORMACJE
Warunki pracy

Temperatura pracy: 0˚C do 50˚C (32°F do 122°F)

Temperatura przechowywania: -30˚C do 70˚C (-22°F do 158°F)

Wilgotność względna: 10% do 90%  bez kondensacji

Wysokość pracy nad poziomem morza: 0 do 2000 m (0 do 6600 ft)

Certyfikaty zgodności

Zgodność z CE

Zasilanie:

Uniwersalne zasilanie: 110V- 240V

SI  oznacza ramię pomiarowe ROMER Absolute Arm ze zintegrowanym skanerem

SE  oznacza ramię pomiarowe ROMER Absolute Arm z zewnętrznym skanerem

http://HexagonMI.com
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Hexagon Manufacturing Intelligence pomaga 
producentom przemysłowym rozwijać przełomowe 
technologie dzisiaj, a jutro – produkty zmieniające życie. 
Jako wiodący specjalista w zakresie metrologii i 
produkcji, ekspert w wyczuwaniu, myśleniu i działaniu 
dzięki zbieraniu, analizie i aktywnemu wykorzystywaniu 
danych zapewnia klientom pewność w zwiększaniu 
produkcji i wydajności przy jednoczesnym ulepszaniu 
jakości produktów.

Przez sieć lokalnych centrów serwisowych, zakładów 
produkcyjnych i biur sprzedaży na pięciu kontynentach 
kształtujemy zmiany w produkcji, aby stworzyć świat, 
w którym jakość zwiększa wydajność produkcji. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence jest częścią 
Hexagon (Nasdaq w Sztokholmie: HEXA B;  
hexagon.com), wiodącego globalnego dostawcy 
technologii informacyjnych zwiększających jakość i 
wydajność w zastosowaniach geoprzestrzennych i 
przemysłowych.

WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE MASZYNY POMIAROWE

SKANOWANIE LASEROWE

SONDY

PRZENOŚNE RAMIONA POMIAROWE

USŁUGI SERWISOWE

TRACKERY LASEROWE

SYSTEMY WIELOCZUJNIKOWE I OPTYCZNE

SKANERY W TECHNOLOGII ŚWIATŁA BIAŁEGO

OPROGRAMOWANIE METROLOGICZNE

CAD / CAM

OPROGRAMOWANIE DO STATYSTYCZNEJ ANALIZY PROCESU

ROZWIĄZANIA ZROBOTYZOWANE

RĘCZNE INSTRUMENTY POMIAROWE


