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ABSOLUUTTISELLA LAADULLA
ABSOLUUTTISTA TUOTTAVUUTTA
Siirrettävä. Tarkka. Monipuolinen. Helppokäyttöinen. Hexagon Manufacturing Intelligencen 
ROMER Absolute Arm -tuotesarja on johtava tuotantoympäristöön kehitetty mittaustekninen 
ratkaisu, joka takaa aina nopeat ja luotettavat mittaukset.

Monipuolisessa tarkastukseen, analysointiin ja digitointiin soveltuvassa 3D-mittaustyökalussa 
yhdistyvät kaikki kannettavan mittaustekniikan parhaat puolet. ROMER Absolute 
Arm -mittalaitteet ovat kannattava valinta tutkimukseen, suunnitteluun ja tuotantoon eri 
teollisuudenaloilla.

Helppokäyttöinen ja vain vähän käyttökoulutusta vaativa ROMER Absolute Arm on rakennettu 
täydelliseen siirrettävyyteen ja vakauteen sekä kehittyneeseen teknologiaan perustuvalle 
alustalle. Tarkkojen mittausten tekeminen ei ole koskaan ollut näin helppoa.

JOHDANTO

http://HexagonMI.com
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ROMER ABSOLUTE ARM 
Täydellinen tuotesarja
ROMER Absolute Arm -tuotesarja koostuu neljästä perusmallista, joista 
jokainen on suunniteltu täyttämään asiakkaiden vaatimukset lukuisten eri 
teollisuudenalojen sovelluksissa. 

• ROMER Absolute Arm 
Mittauspäillä varustettu siirrettävä nivelvarsimittalaite moneen käyttöön.

• ROMER Absolute Arm Compact 
Äärimmäisen tarkka mittalaite pieniin kohteisiin.

• Sisäänrakennetulla skannerilla varustettu ROMER Absolute Arm 
Mittalaitteen ja skannerin yhdistelmä moniin eri käyttötarkoituksiin.

• Erillisellä skannerilla varustettu ROMER Absolute Arm 
Haasteellisimpiin laserskannaussovelluksiin.

http://HexagonMI.com
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VALITSE TARKKUUS 
mittausvaatimusten mukaisesti
Jokainen ROMER Absolute Arm -malli on saatavissa eri tarkkuustasoilla. Sen ansiosta jokaiseen 
mittaussovellukseen löytyy helposti juuri oikea kokoonpano.

• 73-sarja on täydellinen ratkaisu käyttäjille, joille riittää perustason mittaustarkkuus.

• Suurempaa tarkkuutta vaativiin sovelluksiin kannattaa valita 75-sarjan edulliset ja 
tarkat mittalaitteet.

• Äärimmäisen tarkkoihin mittaustarpeisiin suunniteltu 77-sarja on ROMER Absolute 
Arm -mittalaitteiden ehdoton tarkkuuskuningas.

TUOTESARJA

*Kaaviossa annetut tarkkuusarvot koskevat ROMER Absolute Arm -laitteen perusmittaustoimintoa.

Tarkkuus (mm)

Mittaustilavuus m

http://HexagonMI.com
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ROMER ABSOLUTE ARM 
Keskeiset ominaisuudet
Jokainen siirrettävä ROMER Absolute Arm -mittalaite edustaa teknologiakehityksen  
ja innovaatioiden huippua.

Mittaus 
• Seitsemän kokovaihtoehtoa 1,2 metristä 4,5 metriin.

• Mittaustarkkuus hämmästyttävät 20 mikronia ja skannaustarkkuus jopa 50 mikronia.

• Korkean teknologian hiilikuiturakenne takaa kestävyyden ja termisen vakauden kaikissa 
ympäristöolosuhteissa.

• SMART-tekniikalla (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) varustettu  
RDS-omistusohjelmistomme huolehtii diagnostiikasta eli esim. iskujen ja lämpötilan valvonnasta.

• Standardin B89.4.22 mukaan sertifioitu mittaus- ja skannaustarkkuus, sekä vaihtoehtoiset 
mittaustoimintojen sertifioinnit standardien VDI/VDE 2617-9 ja ISO 10360-2 mukaan.

Yhdistettävyys 
• Kätevät toimintopaketit mahdollistavat laitteen ja kannettavan tietokoneen tai 

pöytätietokoneen välisen WiFi-yhteyden, laserskannauksen WiFi-yhteydellä sekä käytön 
pelkällä akkuvirralla.

• RDS-mobiilisovelluksella varustetulla älylaitteella voi suorittaa WiFi-yhteyttä käyttävien 
varsien perusmittaustoimintoja ja diagnostiikkaa.

• Täysin yhteensopiva siirrettävien mittauslaitteiden yleisimpien ohjelmistopakettien kanssa.

• Laajat nivelvarren toiminnot sekä kattava lisävarustevalikoima mittakärjistä 
mittaustilavuuden laajennusjärjestelmiin.

• Erittäin nopean laserskannauksen lisävarusteet helpottavat osien kokonaisanalyysiä 
ja parantavat laitteen käytettävyyttä. Valitse skanneri vaadittavan tarkkuuden ja 
3D-pistepilvitietojen määritystason mukaisesti.

http://HexagonMI.com
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Toiminta
• Nivelvarsiin asennetut absoluuttianturit toimivat ilman vertausjärjestelmän määrittämistä ja 

lämpenemisvaihetta.

• Kosketusanturia ja laserskanneria ei tarvitse kalibroida kentällä.

• Vaativissa tuotanto-olosuhteissa voidaan käyttää tunto-, näkö- ja äänihavaintoon perustuvaa 
käyttäjän palautetukea.

• WiFi-yhteys korvaa johtoviidakot ja lisää käyttöturvallisuutta.

• SmartLock-toiminnolla varsi kiinnittyy kätevästi sopivaan asentoon mittauksen aikana ja on 
helppo lukita lepoasentoon turvallisesti, kun sitä ei käytetä.

Muotoilu
• Optimoitu muotoilu kompensoi teollisuusroboteille tyypillisen epätasaisen varsisuhteen, joten 

laitteen käyttö sujuu kevyesti ja ketterästi.

• Hienostunut tasapainotusjärjestelmä ei kohdista vääntöä varren kantaan. Se takaa 
vaivattomat liikkeet, paremman tarkkuuden ja laajemmat asennusvaihtoehdot.

• Ergonomisten painikkeiden ja ohjaimen käyttö onnistuu yhdellä kädellä.

• Pyörivät pienikitkaiset kahvat vähentävät käyttäjän väsymistä, parantavat tarkkuutta ja 
varmistavat termisen vakauden.

OMINAISUUDET

ROMER Absolute Arm takaa 
tuotteittemme laadun.”

Marcin Wojciechowski, Solaris
Sroda Wielkopolska, Puola

http://HexagonMI.com
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ROMER ABSOLUTE ARM 
Siirrettävien 3D-mittalaitteiden edelläkävijä
ROMER Absolute Arm on suunniteltu lukemattomien erityyppisten työkappaleiden äärimmäisen 
tarkkoihin 3D-kosketusanturimittauksiin. Laite takaa luotettavat mittaustulokset ja 
tarkastukset lähes kaikissa käyttötarkoituksissa.

ROMER Absolute Arm hallitsee laajan materiaalivalikoiman metallilevyistä muovi- tai 
hiilikuituosiin. Korkean laatunsa ja monipuolisten toimintojensa ansiosta laite on 
vakiinnuttanut asemansa yhtenä maailman suosituimmista siirrettävistä mittaustyökaluista 
monilla teollisuudenaloilla.

ROMER Absolute Arm -laitteen mittausskaalaa voi laajentaa useilla lisävarusteilla. Laite voidaan 
varustaa HP-L-8.9-laserskannerilla tai kosketuksettomilla putkenmittausantureilla.

http://HexagonMI.com
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ANTURIMITTAUS
73

-S
A

R
JA

7320 (2,0 m) 7325 (2,5 m) 7330 (3,0 m) 7335 (3,5 m) 7340 (4,0 m) 7345 (4,5 m)

Yksittäisen pisteen 
toistettavuus

0,030 mm /  
0,0012 tuumaa

0,038 mm /  
0,0015 tuumaa

0,059 mm /  
0,0023 tuumaa

0,079 mm /  
0,0031 tuumaa

0,099 mm /  
0,0039 tuumaa

0,120 mm /  
0,0047 tuumaa

Tilavuustarkkuus ± 0,042 mm / 
0,0017 tuumaa

± 0,051 mm / 
0,0020 tuumaa

± 0,075 mm / 
0,0030 tuumaa

± 0,100 mm / 
0,0039 tuumaa

± 0,125 mm / 
0,0049 tuumaa

± 0,150 mm /  
0,0059 tuumaa

Nivelvarren paino 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

75
-S

A
R

JA

7520 (2,0 m) 7525 (2,5 m) 7530 (3,0 m) 7535 (3,5 m) 7540 (4,0 m) 7545 (4,5 m)

Yksittäisen pisteen 
toistettavuus

0,016 mm /  
0,0006 tuumaa

0,020 mm /  
0,0008 tuumaa

0,030 mm /  
0,0012 tuumaa

0,040 mm /  
0,0016 tuumaa

0,055 mm /  
0,0022 tuumaa

0,070 mm /  
0,0028 tuumaa

Tilavuustarkkuus ± 0,023 mm / 
0,0009 tuumaa

± 0,029 mm / 
0,0011 tuumaa

± 0,044 mm / 
0,0017 tuumaa

± 0,057 mm / 
0,0022 tuumaa

± 0,069 mm / 
0,0027 tuumaa

± 0,082 mm /  
0,0032 tuumaa

Nivelvarren paino 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

77
-S

A
R

JA

7725 (2,5 m) 7730 (3,0 m) 7735 (3,5 m) 7740 (4,0 m) 7745 (4,5 m)

Yksittäisen pisteen 
toistettavuus

0,017 mm / 
0,0007 tuumaa

0,026 mm / 
0,0010 tuumaa

0,034 mm / 
0,0013 tuumaa

0,047 mm / 
0,0019 tuumaa

0,060 mm /  
0,0024 tuumaa

Tilavuustarkkuus ± 0,026 mm / 
0,0010 tuumaa

± 0,040 mm / 
0,0016 tuumaa

± 0,051 mm / 
0,0020 tuumaa

± 0,062 mm / 
0,0024 tuumaa

± 0,074 mm / 
0,0029 tuumaa

Nivelvarren paino 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 
Tarkkojen mittausten tehopakkaus
Äärimmäisen tarkka, kätevän pienikokoinen ROMER Absolute Arm Compact on luotettava nivelvarsimittalaite 
ahtaisiin tiloihin. 

Helppokäyttöisen, integroidulla alustalla ja ainutlaatuisella tasapainotusjärjestelmällä varustetun ROMER Absolute 
Arm Compact -mittalaitteen voi sijoittaa mihin tahansa, jopa työstökeskuksen sisälle, ja se takaa tarkkuuden siellä, 
missä sitä eniten tarvitaan.

Tämä nivelvarsimittalaite sisältää täysikokoisen ROMER Absolute Arm -mittalaitteen kehittyneet toiminnot tiiviissä 
paketissa. Compact-mallia on esikuvaansa helpompi siirtää paikasta toiseen. Siksi se on täydellinen valinta pienten 
ja keskikokoisten osien mittaamiseen absoluuttisella tarkkuudella. Malli on täysin yhteensopiva WiFi-toimintojen ja 
HP-L-8.9-laserskannerin kanssa.

http://HexagonMI.com
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ANTURIMITTAUS:COMPACT
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Mittauspituus (mm)

ROMER ABSOLUTE ARM COMPACT  
TILAVUUSTARKKUUS ISO 10360-2 -STANDARDIN MUKAAN (MPEe)

SERTIFIOINTI 
Täysi tarkkuus B89- tai ISO-
sertifioinnilla
ROMER Absolute Arm Compact -laitetta on saatavana kahdella eri 
sertifioinnilla: B89.4.22 tai ISO 10360-2. Näissä sertifioinneissa tarkkuus 
ilmoitetaan eri tavalla. B89-sertifiointia käytetään tavallisesti siirrettäville 
koordinaattimittauskoneille, ja se ilmoittaa varren suorituskyvyn 
(tilavuustarkkuus ja pisteen toistettavuus).

ISO-sertifiointi on kiinteitä koordinaattimittauskoneita varten, ja se ilmoittaa 
varren tarkkuuden muuttujan L mukaisesti. Muuttuja L vastaa parhaillaan 
tehtävän mittauksen pituutta. Suurempi L-arvo tarkoittaa suurempaa 
mittausetäisyyttä siten, että ISO-sertifioitu tarkkuus on sitä suurempi, mitä 
pienempi L-arvo on.

Malli 7312 7512

Mittausalue 1,2 m 1,2 m

B
89

.4
.2

2 Yksittäisen pisteen  
toistettavuus

0,014 mm 
/ 0,0006 tuumaa

0,010 mm 
/ 0,0004 tuumaa

Tilavuus- 
tarkkuus

± 0,025 mm 
/ 0,0010 tuumaa

± 0,020 mm 
/ 0,0008 tuumaa

IS
O

 1
03

60
-2 MPEp 8 µm 6 µm

MPEe

5+L/40≤
18 µm

5+L/65≤
15 µm

Nivelvarren paino 10,2 kg 
/ 22,5 lbs

10,8 kg 
/ 23,8 lbs

http://HexagonMI.com
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SISÄÄNRAKENNETULLA 
SKANNERILLA VARUSTETTU 
ROMER ABSOLUTE ARM 
3D-mittauksen monitoimilaite
ROMER Absolute Arm SI on monipuolinen mittausjärjestelmä, joka täyttää lähes kaikkien 
mittaussovellusten tarpeet. Kaikilta osin sertifioitu, sisäänrakennettu RS4-laserskanneri kerää 
3D-pistetiedot monenlaisilta pinnoilta. Se ei vaadi kalibrointia, lämpenemisaikaa tai lisäjohtoja ja 
-ohjaimia. Skanneri on täysin integroitu laitteeseen.

Kosketusanturimittauksen ja laserskannauksen välillä voi vaihtaa saumattomasti milloin 
tahansa. ROMER Absolute Arm SI sopiikin ihanteellisesti pistepilven tarkastukseen, tuotteiden 
vertailuun, takaisinmallinnukseen, pikamallinnukseen, virtuaaliseen kokoonpanoon ja CNC-
jyrsintäsovelluksiin.

Käyttäjä voi aina luottaa mittaustarkkuuteen, sillä skannausjärjestelmän tarkkuus on kaikilta 
osin täysin varmennettavissa ja jäljitettävissä.

http://HexagonMI.com
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SKANNAUS: SISÄÄNRAKENNETTUNA

 Skannausanturin tekniset tiedot: Sisäänrakennettu RS4-skanneri

 Pistenopeus 752 000 pistettä/s

 Pisteitä viivaa kohti enint. 7 250

 Viivanopeus enint.100 Hz

 Viivan leveys vähint. 80 mm

ka. 115 mm

enint. 150 mm

 Stand Off -etäisyys 165 ± 50 mm

 Tarkkuus 0,028 mm (2σ)

 Minimipisteväli 0,011mm (viiva)

 Skannausjärjestelmän sertifiointi kyllä

 Laserluokka 2M

 Käyttölämpötila 5–40 °C

73
-S

A
R

JA

7320SI (2,0 m) 7325SI (2,5 m) 7330SI (3,0 m) 7335SI (3,5 m) 7340SI (4,0 m) 7345SI (4,5 m)

Yksittäisen pisteen  
toistettavuus

0,044 mm / 
0,0017 tuumaa

0,049 mm / 
0,0019 tuumaa

0,079 mm / 
0,0031 tuumaa

0,099 mm / 
0,0039 tuumaa

0,115 mm / 
0,0045 tuumaa

0,141 mm / 
0,0056 tuumaa

Tilavuus- 
tarkkuus

± 0,061 mm / 
0,0024 tuumaa

± 0,069 mm / 
0,0027 tuumaa

± 0,100 mm / 
0,0039 tuumaa

± 0,125 mm / 
0,0049 tuumaa

± 0,151 mm / 
0,0059 tuumaa

± 0,179 mm / 
0,0070 tuumaa

Skannausjärjestelmän 
tarkkuus (RS4)

0,079 mm / 
0,0031 tuumaa

0,084 mm / 
0,0033 tuumaa

0,119 mm / 
0,0047 tuumaa

0,147 mm / 
0,0058 tuumaa

0,181 mm / 
0,0071 tuumaa

0,214 mm / 
0,0084 tuumaa

Nivelvarren paino 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

75
-S

A
R

JA

7520SI (2,0 m) 7525SI (2,5 m) 7530SI (3,0 m) 7535SI (3,5 m) 7540SI (4,0 m) 7545SI (4,5 m)

Yksittäisen pisteen 
toistettavuus

0,023 mm / 
0,0009 tuumaa

0,027 mm / 
0,0011 tuumaa

0,042 mm / 
0,0017 tuumaa

0,055 mm / 
0,0022 tuumaa

0,067 mm / 
0,0026 tuumaa

0,084 mm / 
0,0033 tuumaa

Tilavuus- 
tarkkuus

± 0,033 mm / 
0,0013 tuumaa

± 0,038 mm / 
0,0015 tuumaa

± 0,058 mm / 
0,0023 tuumaa

± 0,0081 mm / 
0,0032 tuumaa

± 0,098 mm / 
0,0039 tuumaa

± 0,119 mm / 
0,0047 tuumaa

Skannausärjestelmän 
tarkkuus (RS4)

0,058 mm / 
0,0023 tuumaa

0,063 mm / 
0,0025 tuumaa

0,083 mm / 
0,0033 tuumaa

0,101 mm / 
0,0040 tuumaa

0,119 mm / 
0,0047 tuumaa

0,138 mm / 
0,0054 tuumaa

Nivelvarren paino 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 10,1 kg / 22,3 lbs

77
-S

A
R

JA

7725SI (2,5 m) 7730SI (3,0 m) 7735SI (3,5 m) 7740SI (4,0 m) 7745SI (4,5 m)

Yksittäisen pisteen 
toistettavuus

0,023 mm / 
0,0009 tuumaa

0,036 mm / 
0,0014 tuumaa

0,047 mm / 
0,0019 tuumaa

0,057 mm / 
0,0022 tuumaa

0,071 mm / 
0,0028 tuumaa

Tilavuus- 
tarkkuus

± 0,034 mm / 
0,0013 tuumaa

± 0,052 mm / 
0,0020 tuumaa

± 0,073 mm / 
0,0029 tuumaa

± 0,088 mm / 
0,0035 tuumaa

± 0,107 mm / 
0,0042 tuumaa

Skannausärjestelmän 
tarkkuus (RS4)

0,050 mm / 
0,0020 tuumaa

0,066 mm / 
0,0026 tuumaa

0,081 mm / 
0,0032 tuumaa

0,095 mm / 
0,0037 tuumaa

0,110 mm / 
0,0043 tuumaa

Nivelvarren paino 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 lbs

http://HexagonMI.com
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ERILLISELLÄ SKANNERILLA 
VARUSTETTU 
ROMER ABSOLUTE ARM 
Äärimmäisen tarkkaa 3D-laserskannauksen
ROMER Absolute Arm SE on suunniteltu käytettäväksi huipputeknisen HP-L-20.8-laserskannerin 
kanssa. Yhdistelmä takaa ensiluokkaiset skannaustulokset monimutkaisimmiltakin pinnoilta.

Ainutlaatuisella flying-dot-tekniikalla varustettu HP-L-20.8-laserskanneri pystyy lukemaan 
useita pintavärejä yhdellä kerralla. Tekniikan ansiosta käyttäjä voi muokata pistetiheyttä ja jopa 
laserjuovan leveyttä aina, kun tarvitaan erittäin tarkkaa skannaustulosta, johon käsikäyttöinen 
skanneri ei riitä. Tämä tekniikka on aivan kuin anturi, jossa useita skannereita.

Käyttäjä voi aina luottaa mittaustarkkuuteen, sillä skannausjärjestelmän tarkkuus on kaikilta 
osin täysin varmennettavissa ja jäljitettävissä.

http://HexagonMI.com
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SKANNAUS: ERILLINEN LAITE
73

-S
A

R
JA

7320SE (2,0 m) 7325SE (2,5 m) 7330SE (3,0 m) 7335SE (3,5 m) 7340SE (4,0 m) 7345SE (4,5 m)

Yksittäisen pisteen  
toistettavuus

0,044 mm / 
0,0017 tuumaa

0,049 mm / 
0,0019 tuumaa

0,079 mm / 
0,0031 tuumaa

0,099 mm / 
0,0039 tuumaa

0,115 mm / 
0,0045 tuumaa

0,141 mm / 
0,0056 tuumaa

Tilavuus- 
tarkkuus

± 0,061 mm / 
0,0024 tuumaa

± 0,069 mm / 
0,0027 tuumaa

± 0,100 mm / 
0,0039 tuumaa

± 0,125 mm / 
0,0049 tuumaa

± 0,151 mm / 
0,0059 tuumaa

± 0,179 mm / 
0,0070 tuumaa

Skannausjärjestelmän  
tarkkuus (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 tuumaa

0,172 mm /
0,0068 in

0,203 mm /
0,0080 in

Nivelvarren paino 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

75
-S

A
R

JA

7520SE (2,0 m) 7525SE (2,5 m) 7530SE (3,0 m) 7535SE (3,5 m) 7540SE (4,0 m) 7545SE (4,5 m)

Yksittäisen pisteen 
toistettavuus

0,023 mm / 
0,0009 tuumaa

0,027 mm / 
0,0011 tuumaa

0,042 mm / 
0,0017 tuumaa

0,055 mm / 
0,0022 tuumaa

0,067 mm / 
0,0026 tuumaa

0,084 mm / 
0,0033 tuumaa

Tilavuus- 
tarkkuus

± 0,033 mm / 
0,0013 tuumaa

± 0,038 mm / 
0,0015 tuumaa

± 0,058 mm / 
0,0023 tuumaa

± 0,0081 mm / 
0,0032 tuumaa

± 0,098 mm / 
0,0039 tuumaa

± 0,119 mm / 
0,0047 tuumaa

Skannausjärjestelmän  
tarkkuus (HP-L-20.8)

0,053 mm /
0,0021 in

0,058 mm / 
0,0023 tuumaa

0,078 mm / 
0,0031 tuumaa

0,096 mm /
0,0038 in

0,114 mm /
0,0045 in

0,133 mm /
0,0052 in

Nivelvarren paino 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

77
-S

A
R

JA

7725SE (2,5 m) 7730SE (3,0 m) 7735SE (3,5 m) 7740SE (4,0 m) 7745SE (4,5 m)

Yksittäisen pisteen 
toistettavuus

0,023 mm / 
0,0009 tuumaa

0,036 mm / 
0,0014 tuumaa

0,047 mm / 
0,0019 tuumaa

0,057 mm / 
0,0022 tuumaa

0,071 mm / 
0,0028 tuumaa

Tilavuus- 
tarkkuus

± 0,034 mm / 
0,0013 tuumaa

± 0,052 mm / 
0,0020 tuumaa

± 0,073 mm / 
0,0029 tuumaa

± 0,088 mm / 
0,0035 tuumaa

± 0,107 mm / 
0,0042 tuumaa

Skannausjärjestelmän 
tarkkuus (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 tuumaa

0,106 mm / 
0,0042 in

Nivelvarren paino 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

Skannausanturin tekniset tiedot: Erillinen HP-L-20.8-skanneri

 Enimmäispistenopeus 150 000 pistettä/s

 Pisteitä viivaa kohti enint. 7 250

 Viivanopeus enint.100 Hz

 Viivan leveysalue vähint. 176 / 104 / 51 / 40 / 20 mm

ka. 220 / 130 / 63 / 51 / 25 mm

enint. 231 / 148 / 75 / 60 / 30 mm

 Stand Off -etäisyys 180 mm ± 40 mm

 Vähimmäispisteväli 0,013 mm

 Lasertehon säätö Täysin automaattinen (pistettä kohti)

 Mittauksen muotovirhe (1 σ) 0,009 mm

 Mittauksen hajonta-arvo* 
 P[Form.Sph.D95%:Tr:ODS] 0,036 mm

 Paino 410 g

 Ohjain ei

 Laserturvallisuus luokka 2

 Käyttölämpötila 10–42 ˚C (50–108 ˚F)

http://HexagonMI.com


Näiden työkalujen ansiosta pystymme 
käsittelemään paljon tietoa 
äärimmäisen nopeasti...ja samalla 
äärimmäisen tarkasti.”

Wade Brown, 
Pohjois-Amerikan liiketoimintojen 
toimitusjohtaja,  
Brown and Miller Racing Solutions

ROMER ABSOLUTE ARM  
-SOVELLUSJÄRJESTELMÄT
PUTKENMITTAUSJÄRJESTELMÄ 
Uusi työkalu putkien mittaukseen 
Kun ROMER Absolute Arm -mittalaitteen kehittyneeseen tekniikkaan yhdistetään 
kosketuksettomat putkenmittausanturit ja edistyksellinen TubeShaper-ohjelmisto,  
tuloksena on täydellinen ratkaisu kaikkiin putkien, putkikokoonpanojen ja vaijerien 
mittaustehtäviin tuotantoteollisuudessa. 

Järjestelmä mittaa jopa taipuisat putket sekunneissa ja luo osien 3D CAD 
-mallinnukset. CNC-putkentaivuttimeen liitettynä se välittää korjaustiedot 
suoraan taivutuskoneeseen. Järjestelmä on yhteensopiva erilaisten  
CNC-putkentaivutuskoneiden kanssa. Koska anturit eivät vaadi 
kalibrointia, samalla ohjelmiston käyttökerralla voidaan mitata myös 
kannattimet, laipat ja kiinnikkeet.
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SOVELLUSJÄRJESTELMÄT

ROMER-MITTAUSJÄRJESTELMÄ 
HAMMASPYÖRILLE
Vaivaton tapa tarkastaa 
hammaspyörät
ROMERin hammaspyörien mittausjärjestelmä on täysin siirrettävä ratkaisu, 
joka suorittaa hammaspyörien 3D-mittaukset nopeasti ja helposti.

Järjestelmä sisältää ROMER Absolute Arm -nivelvarsimittalaitteen ja 
QUINDOS-ohjelmiston, joka on markkinoiden tehokkain erikoisgeometrioiden 
analysointiratkaisu. Tällä järjestelmällä voi mitata hankaliakin työkappaleita, 
joiden käsittelyyn tarvittiin aiemmin monimutkaisia mittauslaitteita.

ROMER-
MITTAUSJÄRJESTELMÄ 
POLKUPYÖRÄN 
RUNGOILLE
Tehoyksikkö 
polkupyörän rungon 
laadunvarmistukseen
Polkupyörän rungoille suunniteltu ROMER 
mittausjärjestelmä on täysin siirrettävä 
3D-skannausjärjestelmä, jonka kosketukseton 
skannausteho on täysin omaa luokkaansa – myös 
voimakkaasti heijastavilla hiilikuitupinnoilla.

InnovMetricsin edistykselliseen PolyWorks®-ohjelmistoon 
perustuvalla mittausohjelmistolla varustettu järjestelmä 
hyödyntää ROMER Absolute Arm -mittalaitteen 
johtavaa teknologiaa täydellisesti polkupyörän 
mittaussovelluksissa.

http://HexagonMI.com
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HP-L-8.9-LASERSKANNERI 
3D-skannauksen mahdollisuudet käytössäsi
Selkeä ja käyttäjäystävällinen HP-L-8.9-laserskanneri muuttaa ROMER Absolute Arm 
-mittajärjestelmät (sivut 8–11) helppokäyttöisiksi laserskannausratkaisuiksi.  
Tämä lisävaruste on mainio valinta asiakkaille, jotka haluavat tarkemmat mittaustulokset 
keräämällä enemmän pistepilvitietoja.

LISÄVARUSTEET 
Kaikki irti mittauksista
Kaikki ROMER Absolute Arm -mallit ovat yhteensopivia useiden toiminnallisuutta ja tehokkuutta 
lisäävien lisävarusteiden kanssa. Laitteisiin voi asentaa esimerkiksi skannereita ja antureita 
sekä asennus- ja mittaustilavuuden laajennusjärjestelmiä.

HP-L-8.9-laserskannerin tekniset tiedot

Pistenopeus 45 000 pistettä/s

Pisteitä viivaa kohti 750

Viivanopeus 60 Hz

Viivaleveys (keskialue) 80 mm

Stand Off -etäisyys 135 mm ± 45 mm

Minimipisteväli 0,08 mm

Tarkkuus 40 µm (2 σ)

http://HexagonMI.com
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MITTAUSTARVIKKEET
ROMER Absolute Arm -mittalaitteeseen on saatavana yli 
100 erilaista mittaustarviketta, läpimitoiltaan erikokoisten 
putkien mittaukseen tarkoitetuista kosketuksettomista 
infrapuna-antureista vaikeapääsyisten kohteiden mittaukseen 
tarkoitettuihin kulma-antureihin

SUURET 
MITTAUSTILAVUUDET
Mittaustilavuutta laajentavat lisävarusteet 
lisäävät ROMER Absolute Arm -mittalaitteiden 
käyttömahdollisuuksia.

Leap Frog -sarja lisää varren mittausasemien määrää. 
Haastavammissa sovelluskohteissa ROMER GridLOK 
-järjestelmä luo laajennetun mittauskentän, jonka 
sisällä varren voi sijoittaa minne tahansa tarkkuudesta 
tinkimättä.

ASENNUSVAIHTOEHDOT
Saatavissa on laaja valikoima kaikkien ROMER 
Absolute Arm -mallien kanssa yhteensopivia alustoja, 
jalustoja ja tukia, jotka kiinnitetään erityisellä ROMER-
asennusrenkaalla.

LISÄVARUSTEET

http://HexagonMI.com
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ROMER Absolute Arm antaa aiempia 
tarkastustekniikoita tarkemmat 
mittaustulokset.”

Doug Duchardt, 
Hendrick Motorsports,  
Concord, Pohjois-Carolina, Yhdysvallat

http://HexagonMI.com
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TARKKUUS

ABSOLUUTTINEN TARKKUUS
Ensiluokkaisten mittaustulosten perusedellytys
Hexagon Manufacturing Intelligence panostaa tarkkuuteen. Määritämme jokaisen ROMER Absolute Arm -mallin 
tarkkuuden useilla kattavilla testeillä. Käyttäjät voivat olla ehdottoman varmoja hankkimansa siirrettävän 
nivelvarsimittausvarren tarkkuustasosta.

Pisteen toistettavuustesti

Vertailutesti, jolla määritetään mittausvarren toistettavuus palloanturilla. Kartio on koneen edessä. Pisteet mitataan 
useista suunnista. Järjestelmä laskee keskimääräisen pisteen ja kunkin pisteen poikkeaman keskipisteestä. 
Tuloksena on enimmäisalue jaettuna kahdella.

Tilavuustarkkuustesti

Tämä testi mittaa koneen suorituskyvyn mahdollisimman tarkasti ja järkevien edellytysten mukaisesti 
käytännön mittaussovelluksissa. Testissä sertifioitu pituusstandardi mitataan useita kertoja useista paikoista 
ja suunnista, ja tulosta verrataan todelliseen pituuteen. Tilavuustarkkuustesti soveltuu parhaiten koneen 
tarkkuuden ja toistettavuuden määrittämiseen. Tuloksena on teoreettista pituutta pienempi mittausetäisyyden 
enimmäispoikkeama.

Kaikki mitattavat spesifikaatiot määritetään vakaissa ympäristöolosuhteissa alustalle tai magneettialustalle 
asennetulla ROMER Absolute Arm -mittalaitteella ja 15-millisellä 50 mm pitkällä teräspalloanturilla.

Skannausjärjestelmän tarkkuustesti

Tämä testi mittaa koneen suorituskyvyn mahdollisimman tarkasti ja järkevien edellytysten mukaisesti käytännön 
mittaussovelluksissa, joissa käytetään laserskanneria. Testissä mattaharmaa pallo mitataan viidessä varren nivelen 
eri asennossa. Kussakin varren nivelen asennossa pallo skannataan viidestä eri suunnasta lähes täydellisesti. 
Tuloksena on viiden pallon suurin 3D-etäisyys keskikohdasta keskikohtaan.

Sertifiointi

Kaikki ROMER Absolute Arm -mittalaitteet on sertifioitu standardin B89.4.22 mukaisesti kaikilta osin: sekä varren 
että mitta- ja/tai skannausjärjestelmän osalta. Saatavilla on myös vaihtoehtoiset mittaustoimintojen sertifioinnit 
standardin VDI/VDE 2617-9 ja ROMER Absolute Arm Compact -mallin osalta standardin ISO 10360-2 mukaan.

http://HexagonMI.com
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KÄYTTÖKOHTEET
Valmiina kaikkeen
ROMER Absolute Arm -tuotesarja sisältää lukuisille teollisuudenaloille ja moniin sovelluksiin 
sopivia mittausratkaisuja.

Teollisuudenalat

• Autoteollisuus

• Ilmailuteollisuus

• Energiantuotanto/tuulienergia

• Profiiliteollisuus

• Valaminen ja taonta

• Metallituotteet

• Koneenrakennus

• Urheiluvälineet

• Putket

• Maatalouskoneet ja raskas kalusto

• Laivan- ja veneenrakennus

• Rautatiet

• Arkeologinen ja historiallinen konservointi

• Hienomekaaninen koneistus

• Työkalut ja muotit

• Lääketeollisuus

Käyttökohteet

• Metallilevyjen tarkastus

• Muottityökalujen tarkastus 

• Pintojen tasaisuuden ja rakojen analysointi

• Ohjainten ja kiinnityslaitteiden asetus ja 
linjaus

• Prototyypin valmistus ja tarkastus

• Putkien ja putkikokoonpanojen 
laadunvarmistus

• CAD-mallinnuksen ja osien vertailu

• Takaisinmallinnus

• Virtuaalinen kokoonpano

• Koneessa tehtävä laadunvarmistus (OMV)

• Komposiittitarkastus

• Huolto, korjaus ja kunnostus (MRO)

• Koneistettujen osien tarkastus

• Prosessinaikaiset laadunvarmistukset

• Digitointi / virtuaalinen arkistointi

http://HexagonMI.com
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Tuotteille löytyy jatkuvasti uusia 
käyttökohteita, jollaisia emme ennen 
osanneet kuvitellakaan.”

Kristan Bromley, 
Skeleton-kelkkailun maailmanmestari ja  
Bromley Technologies -yhtiön toimitusjohtaja, Rother-
ham, Yhdistynyt kuningaskunta

TÄRKEÄÄ

TÄRKEITÄ TIETOJA
Käyttöolosuhteet

Käyttölämpötila-alue: 0–50 ˚C (32–122 °F)

Varastointilämpötila: –30–70 ˚C (–22–158 °F)

Suhteellinen kosteus: 10–90 %, tiivistymätön

Käyttöpaikan korkeus: 0–2 000 m (0–6 600 ft)

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät

CE-merkintä

Verkkojännite

Kansainvälinen verkkojännite: 110–240 V

SI tarkoittaa sisäänrakennetulla skannerilla varustettua ROMER Absolute Arm -mallia

SE tarkoittaa erillisellä skannerilla varustettua ROMER Absolute Arm -mallia

http://HexagonMI.com
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Hexagon Manufacturing Intelligence auttaa 
tuotantoteollisuuden yrityksiä kehittämään käytössä 
olevia teknologiaratkaisuja ja suunnittelemaan 
tulevaisuuden tuotteita, jotka muuttavat maailmaa. 
Mittausteknologian ja tuotantoratkaisujen johtavana 
asiantuntijana ydinosaamistamme kuvaa sloganimme 
”sensing, thinking and acting” – mittaustietojen keruu, 
analysointi ja aktiivinen hyödyntäminen. Autamme 
asiakastamme lisäämään tuotantonopeutta ja 
parantamaan tuottavuuden lisäksi myös tuotteen laatua.

Toimimme viidellä mantereella. Paikalliset toimipisteemme, 
tuotantolaitoksemme ja myyntiyhtiömme muodostavat 
kattavan, maailmanlaajuisen verkoston. Kehitämme 
älykkäämpiä tuotantoratkaisuja ja rakennamme 
maailmaa, jossa korkea laatu parantaa tuottavuutta. 
Lisätietoja löydät osoitteesta HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence on osa Hexagonia 
(Nasdaq Tukholma: HEXA B; hexagon.com). Hexagon 
on johtava kansainvälinen informaatioteknologioiden 
valmistaja. Ratkaisumme parantavat geospatiaalisten 
sovellusten ja tuotantoteollisuuden sovellusten laatua ja 
lisäävät niiden tuottavuutta.

KOORDINAATTIMITTAUSKONEET

3D LASER-SKANNERIT

MITTAKÄRJET

SIIRRETTÄVÄT NIVELVARSIMITTALAITTEET

PALVELUT

LASER-SEURAINJÄRJESTELMÄT

MULTISENSOR- JA OPTISET MITTAUSKONEET

WHITE LIGHT -SKANNERIJÄRJESTELMÄT

OHJELMISTO RATKAISUT

CAD / CAM

TILASTOLLINEN PROSESSIN VALVONTA

AUTOMAATIORATKAISUT

KÄSIMITTALAITTEET


