
KOORDINAATTIMITTAUSKONEIDEN 
JÄLKIASENNUS
MITTAUSTEKNIIKAN TEHOKAS UUDISTUS

PALVELU- JA TUKIESITE





• vanhan järjestelmän päivittäminen pienellä investoinnilla

• järjestelmän osien käyttöiän päättyessä aiheutuvien kunnossapitokustannusten alentaminen ja koneen seisokkiaikojen 

lyhentäminen

• olemassa olevien mittausjärjestelmien tuottavuuden parantaminen nykyaikaisilla osilla ja elektroniikalla

• merkittävä parannus koko järjestelmän käytön helppouteen käyttämällä uusinta mittausohjelmistoa

• koneen toimintojen monipuolistaminen parantamalla mittausjärjestelmää skannausantureilla, optisilla antureilla tai laserantureilla

• Hexagonin teknisen tuen puhelinpalvelun tarjoaman nopean etätukipalvelun hyödyntäminen.

Kaikki tuotantolaitteet vaativat säännöllistä päivitystä, jotta optimaalinen suorituskyky voidaan taata ja koneen käyttöikä pysyy 

mahdollisimman pitkänä. Koordinaattimittauskoneen tai monianturisen koneen mekaaniseen rakenteeseen kohdistuu vähäistä 

rasitusta, joten säännöllinen kunnossapito takaa luotettavan toiminnan vuosien ajan. Jotta järjestelmä toimii mahdollisimman 

tehokkaasti ja tarkasti koko käyttöikänsä ajan, tietyt ominaisuudet on vaihdettava tai päivitettävä säännöllisesti. Esimerkiksi 

elektronisen ohjaimen käyttöikä on lyhyempi verrattuna mekaanisiin osiin, ja vian ilmetessä alkuperäisten varaosien löytäminen voi olla 

haastavaa vuosia käyttöönoton jälkeen, mikä tekee kunnossapidosta vaikeaa ja joissain tilanteissa jopa mahdotonta.

Tietokone ja mittausohjelmisto jäävät nopeasti kehityksestä jälkeen, ja uusi tietokone onkin teknisesti vanhentunut jo muutaman 

vuoden kuluttua markkinoille tulosta. Jos tietokoneeseen tulee vika, vaihto on yleensä ainoa järkevä ratkaisu. Samalla vaaditaan 

sovellusohjelman päivitys uusimpaan versioon, jotta yhteensopivuus muun mittausjärjestelmän kanssa voidaan taata.

Elektroniikka, tietokoneet ja mittausohjelmistot kehittyvät jatkuvasti. Laadunvalvonta hyötyy kehityksen perässä pysymisen takaavista 

päivityksistä, jotka tarjoavat uudet ja paremmat tuotantoa tukevat ja nopeuttavat ratkaisut.

Hexagon Manufacturing Intelligencellä on sekä Hexagonin että muiden valmistajien mittauskoneiden ja järjestelmien kunnostukseen 

erikoistuneita keskuksia. Ammattitaitoiset insinöörit arvioivat tarkastusjärjestelmän kaikki näkökohdat. Mekaaninen rakenne, 

elektroniikka, kaapelointi, ohjausjärjestelmä, anturit, tietokone ja ohjelmisto mukaan lukien. Sen pohjalta he ehdottavat parhaita 

jälkiasennusvaihtoehtoja järjestelmän optimaalisen käyttöiän ja suorituskyvyn varmistamiseksi. 

Tärkeimmät edut:

MIKSI JÄLKIASENNUS?
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Oli syynä koordinaattimittauskoneen tai monianturisen koneen päivitykseen mikä tahansa, Hexagon 
Manufacturing Intelligence tarjoaa eri tasoisia jälkiasennuksia mittausjärjestelmän käyttöiästä riippuen.

Jos mittausjärjestelmä on melko uusi, hyvin hoidettu ja hyvässä kunnossa, tietokoneen vaihto ja ohjelmiston 
päivitys uusimpaan versioon on taloudellisin vaihtoehto. Tuloksena on tarkastusjärjestelmä, jonka suorituskyky 
on sama kuin uutena, mutta jonka käytettävyys on parempi.

Vanhemmat koneet vaativat tietokoneen ja ohjelmiston lisäksi myös elektronisen ohjaimen vaihdon. Tällöin 
koneiden täydellinen kunnostus suoritetaan Hexagonin palvelukeskuksessa tai paikan päällä asiakkaan luona. 
Vanhentuneiden tai loppuun kuluneiden osien vaihdon jälkeen koneet päivitetään nykyaikaisella, täydellisesti 
käyttötarkoitukseen sopivalla numeerisella ohjauksella.

Koordinaattimittauskoneen uudelleenrakennus voi olla mahdollisuus laajentaa koko tarkastusaseman 
käyttömahdollisuuksia. Esimerkiksi uusi optinen anturi kosketuksettomiin mittauksiin tai pinnanmuototietojen 
nopean ja tehokkaan keräämisen mahdollistava laseranturi voidaan lisätä olemassa olevan anturin 
rinnalle. Järjestelmään voidaan asentaa myös mittausten suorituskyvyltään erinomaisia koskettavia 
lisäskannausantureita, ja järjestelmää voidaan täydentää telineillä tarpeen mukaan. Näin olemassa oleva kone 
muuttuu monianturiseksi mittausasemaksi, joka suoriutuu kaikentyyppisestä mittojen tarkastuksesta.

JÄLKIASENNUS ASIAKKAAN 
TARPEIDEN MUKAAN
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Mittausjärjestelmän elvyttämistä ja sen suorituskyvyn parantamista varten Hexagon Manufacturing Intelligence 
on kehittänyt kokonaisen tuoteperheen järjestelmän ohjaimia kaikentyyppisten ja kaikkien valmistajien 
koordinaattimittauskoneiden ja monianturisten koneiden uudelleenrakentamiseen.

Jokainen ohjain on suunniteltu tiettyjä konekokoja varten, mikä optimoi kustannus-hyötysuhteen. Jokaisessa 
mallissa on modulaarinen rakenne, minkä ansiosta se sopii täydellisesti Hexagonin uusimpien kehitysten 
toteuttamiseen kaikentyyppisissä koneissa akselin liikkeenhallinnan saralla ja tukee kaikkia uusimpia antureita.

Hexagonin tiimeillä on vankka kokemus olemassa olevien koneiden uudistamisesta, minkä ansiosta he pystyvät 
luomaan ihanteellisen ratkaisun asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Kokemus on auttanut muokkaamaan 
ohjainten tuotevalikoimaa teknologia-alustojen laajennettavissa olevaksi sarjaksi mahdollistaen ihanteellisen 
sopivuuden kaikenkokoisiin ja -tyyppisiin jälkiasennettuihin koneisiin. Elvytetyssä mittausratkaisussa 
investointi laatuun tuo merkittäviä etuja.

UUDELLEENRAKENTAMISEN 
SISÄLTÖ
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VIIMEISTELTYÄ 
UUDELLEENRAKENTAMISTA
Hexagon Manufacturing Intelligence on metrologiateollisuuden suurin ohjelmistokehittäjä. Se tarjoaa laajan valikoiman yksilöllisesti 
räätälöitäviä ohjelmistopaketteja, jotka mahdollistavat tietojen älykkään ja tehokkaan keräämisen, analysoinnin, hallinnan ja 
esittämisen.

Mittausohjelmiston päivittäminen uusimpaan versioon on edellytyksenä vanhentuneen järjestelmän uudistamiselle. Sitä suositellaan 
kuitenkin myös uudemmille järjestelmille, koska uudemmat ohjelmistoversiot helpottavat työnkulkua, nopeuttavat laadunvalvontaa ja 
parantavat tuottavuutta.

Päivitetyt ohjelmistoversiot tukevat myös lukuisia antureita, mukaan lukien laseranturit, jotka pystyvät keräämään valtavan määrän 
tietoa hyvin lyhyessä ajassa. Tiedot ovat helposti muutettavissa tuotantoprosessin parantamisen kannalta merkittäväksi tiedoksi. 

Hexagonin metrologian ohjelmistot, kuten maailman johtava mittausohjelmisto PC-DMIS ja QUINDOS, tehokkain analysointityökalu 
monentyyppisiin koordinaattimittauskoneisiin ja erilaisiin sovelluksiin, mahdollistavat koneen toimintojen elvyttämisen ja takaavat 
investoinnille paremman tuoton laadunvalvontaratkaisuissa.

PC-DMIS- ja QUINDOS-pakettien modulaarinen 
konsepti tukee mittausjärjestelmien päivittämistä. 
Saatavissa on lukuisia paketteja erityisiin mittojen 
tarkastusvaatimuksiin turbiinin lavoista hammaspyöriin, 
ja ne tukevat tilastollista prosessinohjausta ja 
takaisinmallinnusta.

MITTAUSOHJELMISTO
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Mittausjärjestelmän päivitys voi kattaa myös koko järjestelmän kaikkein herkimmän osan – mittaukset tekevän anturin. Hexagon 
tarjoaa täydellisen valikoiman ratkaisuja koskettavaan mittaukseen ja skannaukseen sekä optiseen tai lasertekniikkaan perustuviin 
kosketuksettomiin mittauksiin.

Saatavissa ovat indeksoitavat 7,5 astetta, 5 astetta tai 2,5 astetta kääntyvät päät sekä jopa 225 millimetrin mittaisia mittakärkiä tukevat 
skannausanturit asiakkaan tarpeen mukaan.

Indeksoitavaan päähän voidaan kiinnittää optisten antureiden lisäksi moottoroidulla CNC-zoomilla ja tehokkaalla kuvankäsittelyllä 
varustettu kamera, mikä mahdollistaa missä tahansa kulmassa olevien pintojen optisen analysoinnin. Vaihtoehtoisesti päähän voidaan 
asentaa myös Hexagonin HP-L-laseranturi laajojen pintojen muoto-analyysiä tai geometristen elementtien mittausta varten.

MITTAUSANTURIT
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TÄYDELLINEN TUKI ALUSTA LOPPUUN – 
JA VIELÄ SEN JÄLKEEN 
Hexagon Manufacturing Intelligencelle mittausjärjestelmän toimitus tarkoittaa tiiviin yhteistyön alkua asiakkaan kanssa. Paikallinen 
Hexagon-tiimi perehtyy tarkkaan asiakkaan kehittyviin tarpeisiin, muodostaa uusia suhteita järjestelmän käyttäjien kanssa ja 
omistautuu heidän tuotantoprosessiensa jatkuvalle kehittämiselle ja tukemiselle.

Hexagonille avain menestykseen on ymmärtää ja täyttää käyttäjien vaatimukset ennen järjestelmän toimittamista, toimituksen 
yhteydessä ja sen jälkeen. Kansainvälisen myynti- ja teknisen tuen verkostonsa avulla Hexagon tarjoaa korkeimmat laatustandardit 
täyttävää paikallista tukea ja palvelua.

Jokainen käyttäjä tietää, että koneen seisokkiajan minimoiminen on ratkaisevassa osassa, kun halutaan saada parasta vastinetta 
investoinnille. Tästä syystä Hexagonin jatkuvasti laajeneva teknisen tuen verkosto toimii paikallisesti. Huoltoteknikot on koulutettu 
takaamaan kaikkien Hexagon-tuotteiden kunnossapito, ja heidän osaamistaan päivitetään jatkuvasti järjestelmien kehityksen mukana.

Hexagonin kattavaan palveluvalikoimaan kuuluvat:

Tekninen tuki

• Takuupalvelut, määräaikaishuolto, korjaukset, varaosat

Päivitys ja järjestelmän uudelleenrakentaminen

• Uudelleensijoittelu, päivitys, kunnostus, käytetyt koneet, vuokraus

Verifiointi ja kalibrointi

• Määräajoin tapahtuva verifiointi, kalibrointi, säätö, sertifiointi

Sovelluspalvelut

• Ohjelmointi, sopimustarkastus

Koulutus ja neuvonta

• Koulutus, kertauskoulutus, sovellusneuvonta

Ylläpitosopimukset

• Laitteiston ylläpitosopimukset, ohjelmiston ylläpitosopimukset, päivityskoulutukset
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Hexagon Manufacturing Intelligence Service Centres

Hexagon Manufacturing Intelligence Certified Partners



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

SUUNNITTELU- JA KUSTANNUSLASKENTAOHJELMISTO
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