
MĚŘICÍ RAMENO ROMER ABSOLUTE ARM
PŘEVRATNÁ TECHNOLOGIE MOBILNÍHO 3D MĚŘENÍ

BROŽURA K PRODUKTU
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ABSOLUTNÍ KVALITA JE 
MOTOREM
ABSOLUTNÍ PRODUKTIVITY
Přenosné. Přesné. Univerzální. Snadno použitelné. Řada přenosných měřicích ramen ROMER 
Absolute Arm od Hexagon Manufacturing Intelligence představuje vysoce efektivní technologii 
přenosného 3D měření, která umožňuje rychlou a spolehlivou rozměrovou inspekci kdekoli je 
právě potřeba.

Univerzální 3D-měřicí nástroj pro kontrolu, analýzu a digitalizaci – přenosná měřicí technologie 
ve své nejefektivnější podobě. Řada ROMER Absolute Arm představuje ideální řešení pro aplikace 
zahrnující výzkum, návrh a výrobu v řadě průmyslových odvětví.

Všechna ramena ROMER Absolute Arm, snadno použitelná po minimálním zaškolení, jsou 
vybudována na platformě absolutní přenosnosti, stability a moderní technologie. Přesné měření 
nebylo ještě nikdy tak snadné.

ÚVOD

http://HexagonMI.com
http://HexagonMI.com


4 HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE    |   HexagonMI.com

ROMER ABSOLUTE ARM 
Celá produktová řada
Produktová řada ROMER Absolute Arm je postavena na čtyřech základních 
modelech, přičemž každý z nich je navržen tak, aby splnil požadavky 
zákazníků v celé řadě průmyslových odvětví a aplikací. 

• ROMER Absolute Arm 
Model určený pro univerzální přenosné měření pomocí dotykové sondy.

• ROMER Absolute Arm Compact 
Model určený pro ultrapřesné měření menších dílů pomocí dotykové sondy.

• ROMER Absolute Arm s integrovaným skenerem 
Model určený pro univerzální měření pomocí dotykové sondy a 
integrované skenovací hlavy.

• ROMER Absolute Arm SE s externím skenerem 
Model určený pro ty nejnáročnější aplikace laserového skenování.

http://HexagonMI.com
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ZVOLTE PŘESNOST 
Naplňování požadavků měření
Každý model ramena ROMER Absolute Arm se dodává s různými úrovněmi přesnosti, aby bylo 
zajištěno, že bude k dispozici ta správná konfigurace pro každou aplikaci měření.

• Řada 73 představuje dokonalé řešení pro uživatele, kteří požadují základní přesnost měření.

• Řada 75 představuje v případě aplikací, které vyžadují větší přesnost, dokonalou rovnováhu 
mezi cenou a přesným měřením.

• Řada 77, navržená jako špičkové řešení pro vysoce přesné přenosné měření, je  
nejpřesnější přenosné měřicí rameno ROMER Absolute Arm v historii.

PŘESNOST MĚŘENÍ

*Uvedené údaje o přesnosti jsou založeny na standardní funkci měření pomocí dotykové sondy s ramenem ROMER Absolute Arm.

Přesnost v mm

Rozsah měření m

http://HexagonMI.com
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ROMER ABSOLUTE ARM 
Definice vlastností
Všechna měřicí ramena ROMER Absolute Arm jsou postavena na pevném základu 
moderní technologie a inovace, který stanovuje nový standard reálných možností v oblasti 
přenosného měření.

Měření 
• Ramena jsou dostupná v sedmi velikostech s rozsahem měření od 1,2 do 4,5 metru.

• Přesnost měření pomocí dotykové sondy dosahuje hodnoty až 20 µm a přesnost 
skenování až 50 µm.

• Konstrukce z uhlíkových vláken zajišťuje pevnost a tepelnou stabilitu za jakýchkoli  
okolních podmínek.

• Vlastní software RDS s technologií SMART – Self-Monitoring Analysis and Reporting  
Technology – poskytuje diagnostické monitorování včetně sledování nárazů a teploty.

• Přesnost měření pomocí dotykové sondy a skenování je certifikována dle normy B89.4.22, a 
navíc jsou také k dispozici alternativní certifikace pro funkce měření pomocí dotykové sondy 
podle norem VDI/VDE 2617-9 a ISO 10360-2.

Připojení 
• Snadno vyměnitelné moduly (Feature Pack) umožňují připojení WiFi ke standardnímu 

přenosnému nebo stolnímu počítači, a také laserové skenování přes WiFi a plnohodnotný 
provoz na baterie.

• Přístup k jednoduchému měření a diagnostice u ramen vybavených připojením WiFi je možný 
prostřednictvím mobilního zařízení s aplikací RDS Mobile.

• Plně kompatibilní se všemi hlavními softwarovými balíky pro přenosné měření.

• Funkce ramene jsou dále vylepšeny pomocí řady příslušenství, od nástavců pro sondy  
po systémy rozšíření rozsahu měření.

• Příslušenství pro vysokorychlostní laserové skenování činí kompletní analýzu dílů 
jednodušší a dostupnější – zvolte si skener a nastavte parametry skenování mračna bodů 
přesně pro vaši aplikaci.

http://HexagonMI.com
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Funkce
• Absolutní snímače v kloubových spojích eliminují nutnost referenčního nastavení a 

přípravné fáze.

• V terénu není vyžadována žádná kalibrace dotykové sondy nebo laserového skeneru.

• Hmatová, vizuální a akustická zpětná vazba umožňuje snadnou uživatelskou interakci i v tom 
nejnáročnějším průmyslovém prostředí.

• Přidané připojení WiFi snižuje rizika odstraněním nepohodlné kabeláže.

• Technologie SmartLock umožňuje zajistit rameno během měření v pohodlné poloze, a také ho 
bezpečně zajistit v klidové poloze, když se nepoužívá.

Konstrukce
• Lehký a svižný provoz usnadněný vysoce optimalizovaným designem připomíná  technologicky 

vyspělou konstrukci průmyslových robotů.

• Sofistikovaný systém protizávaží eliminuje moment u základny ramena a umožňuje 
bezproblémový pohyb, lepší přesnost a širší rozsah možností montáže.

• Ergonomicky konstruované zápěstí a ovládací tlačítka umožňují kompletní ovládání 
jednou rukou.

• Otočné rukojeti s nízkým třením minimalizují únavu uživatele a maximalizují přesnost při 
současném zajištění tepelné stability.

VLASTNOSTI

ROMER Absolute Arm garantuje 
kvalitu našich produktů.“

Marcin Wojciechowski, Solaris
Sroda Wielkopolska, Polsko

http://HexagonMI.com
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ROMER ABSOLUTE ARM 
Standardní model pro přenosné 3D měření 
pomocí dotykové sondy
Model ROMER Absolute Arm umožňuje pomocí dotykové sondy vysoce spolehlivé a přesné 3D 
měření rozmanitých typů součástí, obrobků, odlitků apod.

Ať bylo použito pro měření plechových nebo plastových dílů, či komponent z uhlíkových vláken, 
kvalita a univerzálnost ramena ROMER Absolute Arm z něho učinila jeden z předních světových 
nástrojů pro přenosné měření v celé řadě průmyslových odvětví.

Rameno ROMER Absolute Arm, kompatibilní s širokým spektrem příslušenství, určeným 
k rozšíření jeho možností měření, lze kompletně upgradovat na laserové skenování 
přidáním laserového skeneru HP-L-8.9 nebo pro měření trubek připojením infračervených 
bezdotykových sond G-Tube. 

http://HexagonMI.com
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MĚŘENÍ POMOCÍ DOTYKOVÉ SONDY
Ř

A
D

A
 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)

Opakovatelnost 
bodu

0,030 mm /  
0,0012"

0,038 mm /  
0,0015"

0,059 mm /  
0,0023"

0,079 mm /  
0,0031"

0,099 mm /  
0,0039"

0,120 mm /  
0,0047"

Prostorová 
přesnost

± 0,042 mm / 
0,0017"

± 0,051 mm / 
0,0020"

± 0,075 mm / 
0,0030"

± 0,100 mm / 
0,0039"

± 0,125 mm / 
0,0049"

± 0,150 mm /  
0,0059"

Hmotnost ramene 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

Ř
A

D
A

 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)

Opakovatelnost 
bodu

0,016 mm /  
0,0006"

0,020 mm /  
0,0008"

0,030 mm /  
0,0012"

0,040 mm /  
0,0016"

0,055 mm /  
0,0022"

0,070 mm /  
0,0028"

Prostorová 
přesnost

± 0,023 mm / 
0,0009"

± 0,029 mm / 
0,0011"

± 0,044 mm / 
0,0017"

± 0,057 mm / 
0,0022"

± 0,069 mm / 
0,0027"

± 0,082 mm /  
0,0032"

Hmotnost ramene 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

Ř
A

D
A

 7
7

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

Opakovatelnost 
bodu

0,017 mm / 
0,0007"

0,026 mm / 
0,0010"

0,034 mm / 
0,0013"

0,047 mm / 
0,0019"

0,060 mm /  
0,0024"

Prostorová 
přesnost

± 0,026 mm / 
0,0010"

± 0,040 mm / 
0,0016"

± 0,051 mm / 
0,0020"

± 0,062 mm / 
0,0024"

± 0,074 mm / 
0,0029"

Hmotnost ramene 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 
Koncentrovaná přesnost měření
Rameno ROMER Absolute Arm Compact, kombinující ultravysokou přesnost s kompaktní formou, bylo navrženo pro 
dosažení optimálních výsledků ve stísněném prostoru. 

Rameno ROMER Absolute Arm Compact, vybavené integrovanou základnou a unikátním systémem protizávaží dále 
usnadňujícím použití, lze umístit kamkoli, dokonce i dovnitř obráběcího centra, takže garantuje přesnost tam, kde je 
ji nejvíce zapotřebí.

Rameno, které soustřeďuje moderní technologii plného modelu ROMER Absolute Arm do ještě přenosnější podoby, 
představuje dokonalou volbu pro měření malých až středně velkých dílů s absolutní přesností. Model je plně 
kompatibilní s připojením WiFi a laserovým skenerem HP-L-8.9.

http://HexagonMI.com
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ROMER ABSOLUTE ARM COMPACT 
PROSTOROVÁ PŘESNOST PODLE NORMY ISO 10360-2 (MPEe)

CERTIFIKACE 
Absolutní přesnost dle normy B89 
nebo ISO
Měřicí rameno ROMER Absolute Arm Compact nabízíme s možností výběru 
ze dvou certifikací: B89.4.22 nebo ISO 10360-2. Každá certifikace definuje 
přesnost ramene jiným způsobem. B89 je standardní certifikace, která se 
obvykle používá pro přenosné SMS a definuje vlastnosti ramene (prostorová 
přesnost a opakovatelnost bodu).

Certifikace ISO je certifikace pro stacionární SMS, která definuje přesnost 
ramene podle proměnné L, kde L se rovná délce prováděného měření. Vyšší 
hodnota L označuje větší  vzdálenost měření, takže přesnost certifikovaná 
dle ISO se s nižšími hodnotami L zvyšuje.

Model 7312 7512

Měřicí rozsah 1,2 m 1,2 m

B
89

.4
.2

2 Opakovatelnost  
bodu

0,014 mm 
/ 0,0006"

0,010 mm 
/ 0,0004"

Prostorová  
přesnost

± 0,025 mm 
/ 0,0010"

± 0,020 mm 
/ 0,0008"

IS
O

 1
03

60
-2 MPEp 8 µm 6 µm

MPEe 5+L/40≤ 8 µm 5+L/65≤ 15 µm

Hmotnost
ramene

10,2 kg 
/ 22,5 lbs

10,8 kg 
/ 23,8 lbs
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0
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-10
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ROMER ABSOLUTE ARM 
S INTEGROVANÝM SKENEREM 
Integrovaná schopnost 3D měření
Rameno ROMER Absolute Arm SI je univerzální měřicí systém navržený tak, aby splňoval 
požadavky téměř jakékoli měřicí aplikace. Plně certifikovaný a integrovaný laserový skener RS4 
je určen k zachycování 3D bodů na širokém spektru typů povrchů. Nevyžaduje žádnou kalibraci, 
přípravnou dobu ani přídavné kabely či řídící jednotky. Je dokonale integrovaný.

Rameno ROMER Absolute Arm SI, které umožňuje bezproblémové přepínání mezi měřením 
pomocí dotykové sondy a laserovým skenováním v libovolném okamžiku, se ideálně hodí 
pro bezkontaktní skenování tvarových ploch (do mračna bodů), pro rozměrovou inspekci s 
porovnáním oproti CAD datům, či pro reverzní inženýrství při výrobě prototypů nebo virtuální 
montáž a CNC obrábění. 

Přesnost kompletního skenovacího systému je plně ověřitelná a sledovatelná, takže uživatelé 
mohou mít vždy naprostou důvěru v přesnost jejich měření.

http://HexagonMI.com
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INTEGROVANÝ SKENER

 Specifikace skenovacího snímače: Integrovaný skener RS4

 Rychlost snímání bodů 752 000 bodů/s

 Počet bodů na řádek Max. 7250

 Frekvence Max. 100 Hz

 Šířka řádku min. 80 mm

stř. 115 mm

max. 150 mm

 Odstup 165 ± 50 mm

 Přesnost 0,028 mm (2σ)

 Minimální rozestupy bodů 0,011mm (řádek)

 Certifikace skenovacího systému Ano

 Třída laseru 2M

 Provozní teplota 5-40°C

Ř
A

D
A

 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)

Opakovatelnost  
bodu

0,044 mm / 
0,0017"

0,049 mm / 
0,0019"

0,079 mm / 
0,0031"

0,099 mm / 
0,0039"

0,115 mm / 
0,0045"

0,141 mm / 
0,0056"

Prostorová  
přesnost

± 0,061 mm / 
0,0024"

± 0,069 mm / 
0,0027"

± 0,100 mm / 
0,0039"

± 0,125 mm / 
0,0049"

± 0,151 mm / 
0,0059"

± 0,179 mm / 
0,0070"

Přesnost skenovacího 
systému (RS4)

0,079 mm / 
0,0031"

0,084 mm / 
0,0033"

0,119 mm / 
0,0047"

0,147 mm / 
0,0058"

0,181 mm / 
0,0071"

0,214 mm / 
0,0084"

Hmotnost ramene 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

Ř
A

D
A

 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)

Opakovatelnost bodu 0,023 mm / 
0,0009"

0,027 mm / 
0,0011"

0,042 mm / 
0,0017"

0,055 mm / 
0,0022"

0,067 mm / 
0,0026"

0,084 mm / 
0,0033"

Prostorová  
přesnost

± 0,033 mm / 
0,0013"

± 0,038 mm / 
0,0015"

± 0,058 mm / 
0,0023"

± 0,081 mm / 
0,0032"

± 0,098 mm / 
0,0039"

± 0,119 mm / 
0,0047"

Přesnost skenovacího 
systému (RS4)

0,058 mm / 
0,0023"

0,063 mm / 
0,0025"

0,083 mm / 
0,0033"

0,101 mm / 
0,0040"

0,119 mm / 
0,0047"

0,138 mm / 
0,0054"

Hmotnost ramene 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

Ř
A

D
A

 7
7

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

Opakovatelnost bodu 0,023 mm / 
0,0009"

0,036 mm / 
0,0014"

0,047 mm / 
0,0019"

0,057 mm / 
0,0022"

0,071 mm / 
0,0028"

Prostorová  
přesnost

± 0,034 mm / 
0,0013"

± 0,052 mm / 
0,0020"

± 0,073 mm / 
0,0029"

± 0,088 mm / 
0,0035"

± 0,107 mm / 
0,0042"

Přesnost skenovacího 
systému (RS4)

0,050 mm / 
0,0020"

0,066 mm / 
0,0026"

0,081 mm / 
0,0032"

0,095 mm / 
0,0037"

0,110 mm / 
0,0043"

Hmotnost ramene 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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ROMER ABSOLUTE ARM 
S EXTERNÍM SKENEREM 
Špičkové 3D laserové skenování
Rameno ROMER Absolute Arm SE, určené pro použití s nejnovějším laserovým skenerem  
HP-L-20.8, nabízí prvotřídní výkon i při skenování těch nejsložitějších a barevně odlišných povrchů.

Díky unikátní technologii „flying dot“ dokáže skener HP-L-20.8 naskenovat více barev povrchu  
najednou. Tato technologie umožňuje uživateli kdykoli změnit hustotu bodů a dokonce i šířku 
laserového paprsku, tím je možné ve chvíli, kdy je to třeba, dosáhnout skenování maximálních 
detailů. Toto je hlavní rozdíl od většiny ostatních ručních skenerů – je to jako byste měli několik 
skenerů v jediném senzoru.

Přesnost kompletního skenovacího systému je plně ověřitelná a sledovatelná, takže uživatelé 
mohou mít vždy naprostou důvěru v přesnost jejich měření.

http://HexagonMI.com
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SKENOVÁNÍ: EXTERNÍ SKENER
Ř

A
D

A
 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)

Opakovatelnost  
bodu

0,044 mm / 
0,0017"

0,049 mm / 
0,0019"

0,079 mm / 
0,0031"

0,099 mm / 
0,0039"

0,115 mm / 
0,0045"

0,141 mm / 
0,0056"

Prostorová  
přesnost

± 0,061 mm / 
0,0024"

± 0,069 mm / 
0,0027"

± 0,100 mm / 
0,0039"

± 0,125 mm / 
0,0049"

± 0,151 mm / 
0,0059"

± 0,179 mm / 
0,0070"

Přesnost skenovacího  
systému (HP-L-20.8)

0,075 mm /
0,0030"

0,080 mm /
0,0031"

0,113 mm /
0,0044"

0,140 mm / 
0,0055"

0,172 mm /
0,0068"

0,203 mm /
0,0080"

Hmotnost ramene 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 libry

Ř
A

D
A

 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)

Opakovatelnost bodu 0,023 mm / 
0,0009"

0,027 mm / 
0,0011"

0,042 mm / 
0,0017"

0,055 mm / 
0,0022"

0,067 mm / 
0,0026"

0,084 mm / 
0,0033"

Prostorová  
přesnost

± 0,033 mm / 
0,0013"

± 0,038 mm / 
0,0015"

± 0,058 mm / 
0,0023"

± 0,081 mm / 
0,0032"

± 0,098 mm / 
0,0039"

± 0,119 mm / 
0,0047"

Přesnost skenovacího  
systému (HP-L-20.8)

0,053 mm /
0,0021"

0,058 mm / 
0,0023"

0,078 mm / 
0,0031"

0,096 mm /
0,0038"

0,114 mm /
0,0045"

0,133 mm /
0,0052"

Hmotnost ramene 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

Ř
A

D
A

 7
7

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

Opakovatelnost bodu 0,023 mm / 
0,0009"

0,036 mm / 
0,0014"

0,047 mm / 
0,0019"

0,057 mm / 
0,0022"

0,071 mm / 
0,0028"

Prostorová  
přesnost

± 0,034 mm / 
0,0013"

± 0,052 mm / 
0,0020"

± 0,073 mm / 
0,0029"

± 0,088 mm / 
0,0035"

± 0,107 mm / 
0,0042"

Přesnost skenovacího 
systému (HP-L-20.8)

0,046 mm / 
0,0018"

0,062 mm / 
0,0024"

0,077 mm / 
0,0030"

0,091 mm / 
0,0036"

0,106 mm / 
0,0042"

Hmotnost ramene 8,5 kg / 18,7 lbs 8,8 kg / 19,4 lbs 9,1 kg / 10,4 libry 9,4 kg / 20,7 lbs 9,7 kg / 21,4 lbs

 Specifikace skenovacího snímače: Externí skener HP-L-20.8 

 Maximální rychlost snímání bodů 150 000 bodů/s

 Počet bodů na řádek Max. 7 250

 Frekvence Max. 100 Hz

 Rozsah šířky řádku min. 176 / 104 / 51  / 40 / 20 mm

stř. 220 / 130 / 63 / 51 / 25 mm

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

 Odstup 180 mm ± 40 mm

 Minimální rozestupy bodů 0,013 mm

 Řízení výkonu laseru Plně automatické (po bodech)

 Chyba snímání tvaru (1 σ) 0,009 mm

 Přesnost dle ISO 10360-8 0,036 mm

 Hmotnost 410 g

 Řídicí jednotka Ne

 Bezpečnost provozu laserového zařízení Třída 2

 Provozní teplota 10-42 ˚C (50-108 ˚ F)

http://HexagonMI.com


Tyto nástroje nám opravdu umožňují 
přeložit spoustu dat velmi, velmi 
rychle... a nejen rychle, také 
mimořádně přesně.“

Wade Brown, 
President North America,  
Brown and Miller Racing Solutions

ROMER ABSOLUTE ARM  
APLIKAČNÍ SYSTÉMY
TUBE INSPECTION SYSTEM 
Nový způsob měření trubek 
Připojením bezdotykových sond pro měření trubek a předního softwaru v 
dané třídě TubeShaper k moderní technologii ramena ROMER Absolute Arm 
vznikl systém pro rozměrovou kontrolu trubek, dokonalé řešení pro všechny 
hlavní úlohy při výrobě trubek, potrubí a drátů. 

Dokonce i pružné dráty nebo trubky se změří během několika sekund. 
Díky obslužnému softwaru je možno automatické vytvoření CAD modelu a 
zároveň vytvoření korekcí ve vztahu k nominálním hodnotám. Výstupní 
data jsou kompatibilní s celou řadou strojů pro ohýbání trubek. Protože 
není zapotřebí žádná kalibrace sondy, je možné během stejné 
softwarové relace změřit držáky, příruby a upevňovací prvky.
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APLIKACE

ROMER GEAR  
MEASUREMENT SYSTEM
Jednoduchá kontrola ozubených kol
ROMER Gear Measurement System je plně přenosné řešení, umožňující 
rychlé a jednoduché 3D měření ozubených kol.

V systému je hardware ramena ROMER Absolute Arm spárován se softwarem 
QUINDOS – nejvýkonnějším softwarem na trhu, určeným převážně k analýze 
speciálních geometrií – což umožňuje snadno měřit i komplikované díly, které 
dříve vyžadovaly složitá měřicí zařízení.

ROMER BIKE 
MEASUREMENT SYSTEM
Bezproblémová kontrola 
rámů kol
ROMER Bike Measurement System je kompletně 
přenosný 3D skenovací systém, který poskytuje 
bezkonkurenční bezdotykový skenovací výkon, dokonce i 
na vysoce reflexním povrchu z uhlíkových vláken.

Pomocí specializovaného měřicího softwaru vytvořeného 
na bázi špičkového softwaru PolyWorks® společnosti 
InnovMetric systém dokonale upraví technologii ramena 
ROMER Absolute Arm pro aplikace měření rámů kol.

http://HexagonMI.com
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LASEROVÝ SKENER HP-L-8.9 
Vstupte do světa 3D skenování
Laserový skener HP-L-8.9, dostupný a uživatelsky komfortní, dokáže proměnit systémy ROMER 
Absolute Arm pro měření pomocí dotykové sondy (str. 8 až 11) v jednoduchá řešení pro laserové 
skenování. Jedná se o ideální příslušenství pro zákazníky, kteří chtějí rozšířit svou technologii 
dotykového měření o možnost bezkontaktního skenování do mračna bodů.

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Maximální využití měření
Všechny modely ramen ROMER Absolute Arm jsou kompatibilní s širokou nabídkou funkčního a 
užitečného příslušenství – od skenerů a sond po montážní prvky a systémy rozšiřující měřicí rozsah.

Technické údaje laserového skeneru HP-L-8.9

Rychlost snímání bodů 45 000 bodů/s

Počet bodů na řádek 750

Frekvence 60 Hz

Šířka řádku (střední dosah) 80 mm

Odstup 135 mm ± 45 mm

Minimální rozestupy bodů 0,08 mm

Přesnost 40 µm (2 σ)

http://HexagonMI.com
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UPEVNĚNÍ SOND
Rameno ROMER Absolute Arm je kompatibilní s více než 
100 univerzálních doplňků pro měření pomocí sondy – od 
infračervených bezdotykových sond pro měření trubek různých 
průměrů po zalomené sondy pro měření obtížně přístupných míst.

MĚŘENÍ VELKÝCH 
OBJEMŮ
Příslušenství pro rozšíření rozsahu umožňují ramenu 
ROMER Absolute Arm měřit díly a objekty mimo 
standardní dosah ramena.

Rozšířené měření lze realizovat pomocí sady pro 
přemístění, která umožňuje ramenu měřit z různých 
pozic. U náročnějších aplikací vytváří systém ROMER 
GridLOK v rámci dosahu ramena oblast rozšířeného 
měření, ve které lze rameno kamkoli přemístit bez 
přílišné ztráty přesnosti.

MONTÁŽNÍ DOPLŇKY
K dispozici je výběr ze základen, stativů a stojanů 
kompatibilních se všemi rameny ROMER Absolute 
Arm, které lze připojit prostřednictvím speciálního 
montážního mechanismu ROMER Mounting Ring.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

http://HexagonMI.com
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Měření pomocí ramena ROMER 
Absolute Arm jsou přesnější než 
měření prováděná dřívějšími 
metodami kontroly.“

Doug Duchardt, 
Hendrick Motorsports,  
Concord, North Carolina, Spojené státy

http://HexagonMI.com
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PŘESNOST

DEFINICE ABSOLUTNÍ PŘESNOSTI
Klíčový prvek spolehlivého měření
Přesnost je pro Hexagon Manufacturing Intelligence klíčová. Používáme několik komplexních testů k definování 
přesnosti jednotlivých modelů ramena ROMER Absolute Arm a všechny testy jsou určeny k tomu, aby měli uživatelé 
naprostou jistotu ohledně úrovně přesnosti, jakou jejich přenosné měřicí rameno poskytuje.

Test opakovatelnosti bodu

Referenční test sloužící k určení opakovatelnosti měření ramene pomocí kuličkové sondy. Měřený kužel je umístěn 
před strojem. Body se měří z více přístupových směrů. Vypočítá se průměrná poloha bodu a odchylka každého bodu 
od průměrného středu. Výsledek představuje maximální rozsah dělený dvěma.

Prostorový test přesnosti

Nejvíce vypovídající test, který konkrétně definuje výkon měřicího stroje pro praktickou aplikaci měření s dotykovou 
sondou. Zahrnuje opakované měření certifikovaného délkového etalonu v několika místech a v různých orientacích 
v prostoru. Výsledná měření se porovnají se skutečnou délkou měřeného etalonu. Test prostorové přesnosti je 
nejvhodnější test k určení přesnosti a opakovatelnosti stroje. Výsledkem je maximální odchylka měřené vzdálenosti v 
rozdílu k nominální délce.

Veškeré specifikace měření byly získány měřicím ramenem ROMER Absolute Arm připevněným k základní desce 
nebo k magnetické desce a s použitím kalibrační dotykové sondy o délce 50 mm – za stabilních podmínek prostředí.

Test přesnosti skenovacího systému

Nejlépe vypovídající test, který přesně definuje výkon měřicího stroje pro praktickou aplikaci měření při použití 
laserového skeneru. Test zahrnuje měření matně šedé referenční koule v různých polohách ramene ve vztahu k jeho 
rozsahu měření. V každé poloze ramene se kulička skenuje z 5 různých směrů tak, aby byla naskenována většina 
plochy kuličky. Výsledkem je maximální 3D odchylka vzdálenosti mezi středy 5 kuliček.

Certifikace

Všechna ramena ROMER Absolute Arm splňují kompletní certifikaci B89.4.22 jako celý systém ramena a sondy nebo 
skeneru. Pro funkce měření pomocí sondy jsou k dispozici alternativní certifikace podle normy VDI/VDE 2617-9 a pro 
rameno ROMER Absolute Arm Compact podle normy ISO 10360-2.

http://HexagonMI.com
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POUŽITÍ
Připraveno na cokoli
Řada ROMER Absolute Arm poskytuje řešení měření pro celou řadu průmyslových odvětví a aplikací.

Aplikace

• Automobilový průmysl

• Letecký průmysl

• Energetika/Větrná energie

• Tvarování

• Lisování a odlévání

• Svařované kovové výrobky

• Výroba strojních zařízení

• Sportovní vybavení

• Potrubí a trubky

• Zemědělství a těžká technika

• Stavba lodí a člunů

• Železnice

• Archeologický výzkum a restaurování

• Přesný průmysl

• Nástroje a razníky

• Medicínské technologie

Použití

• Kontrola plechových dílů

• Kontrola nástrojů pro formy 

• Analýza vyrovnání a mezer

• Nastavení a vyrovnání přípravků a 
upevňovacích prvků

• Sestavení a kontrola

• Kontrola trubek a potrubí

• Porovnávání CAD modelu s měřeným dílem

• Zpětná analýza

• Virtuální montáž

• Kontrola na stroji (OMV)

• Kontrola kompozitů

• Údržba, opravy a generální opravy

• Kontrola obráběných dílů

• Kontroly kvality během procesu

• Digitalizace/Virtuální archivace

http://HexagonMI.com
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Dnes pro něho nacházíme aplikace, o 
kterých se nám předtím ani nesnilo.“

Kristan Bromley, 
Světový šampion na skeletonu a prezident  
Bromley Technologies, Rotherham, Spojené království

ZÁKLADNÍ INFORMACE

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Provozní podmínky

Provozní teplota:  0 až 50 ˚C (32 až 122 °F)

Skladovací teplota:  -30 až 70 ˚C (-22 až 158 °F)

Relativní vlhkost:  10-90%, bez kondenzace

Provozní nadmořská výška: 0 až 2000 m (0 až 6600 stop)

Označení shody

Shoda s označením CE

Požadavky na napájení

Univerzální celosvětové napětí: 110 až 240 V

SI označuje měřicí rameno ROMER Absolute Arm s integrovaným skenerem.

SE označuje měřicí rameno ROMER Absolute Arm s externím skenerem.

http://HexagonMI.com
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Hexagon Manufacturing Intelligence pomáhá průmyslovým 
výrobcům rozvíjet rozmanité současné technologie  
a produkty zítřka, které změní životy lidí. Protože jsme 
předním specialistou na měřicí a výrobní řešení, naše 
odbornost v oblasti detekce, promyšlení, akce – tedy sběru, 
analýzy a aktivního využívání naměřených dat – dává našim 
zákazníkům jistotu, že dokážou zvýšit rychlost výroby  
a zvýšit produktivitu při současném zlepšení kvality 
produktů.

Prostřednictvím lokálních servisních center, výrobních 
závodů a obchodních oddělení na pěti kontinentech 
formujeme inteligentní změnu výroby, abychom vybudovali 
svět, ve kterém kvalita řídí produktivitu. Další informace 
naleznete na HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence je součástí skupiny 
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), 
předního světového poskytovatele informačních technologií, 
které zvyšují kvalitu a produktivitu napříč geoprostorovými  
a průmyslovými aplikacemi.

SOUŘADNICOVÉ MĚŘICÍ STROJE

3D LASEROVÉ SKENOVÁNÍ

SNÍMACÍ SYSTÉMY PRO SMS

PŘENOSNÁ MĚŘICÍ RAMENA

SLUŽBY

LASER TRACKER SYSTÉMY & STANICE

MULTISENZOROVÉ A OPTICKÉ SYSTÉMY

SKENERY S BÍLÝM SVĚTLEM

SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ PRO METROLOGII 

CAD / CAM

STATISTICKÉ PROCESY KONTROLA

AUTOMATIZOVANÁ ŘEŠENÍ

MIKROMETRY, POSUVNÁ MĚŘÍTKA A KALIBRY


