
ROMER ABSOLUTE ARM
GELİŞMİŞ TAŞINABİLİR 3B ÖLÇÜM

ÜRÜN BROŞÜRÜ
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MUTLAK KALİTE MUTLAK 
VERİMLİLİĞİ SAĞLAR
Taşınabilir. Hassas. Çok Yönlü. Zahmetsiz. Hexagon Manufacturing Intelligence'ın ROMER 
Absolute Arm ürün gamı hızlı ve güvenilir ölçüm için ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılan önde 
gelen atölye metrolojisi çözümüdür.

Denetim, analiz ve sayısallaştırma için üniversal bir 3B ölçüm aracı olarak taşınabilir ölçüm 
teknolojisinin en iyisidir. ROMER Absolute Arm serisi, araştırmadan tasarım ve üretime kadar 
oldukça geniş bir endüstri yelpazesindeki uygulamalar için ideal çözümler sunar.

Çok az bir eğitimle kolaylıkla kullanılabilen her ROMER Absolute Arm tamamen taşınabilir, 
kararlı ve ileri teknoloji ürünü bir platform üzerinde kuruludur. Hassas ölçüm hiç bu kadar kolay 
olmamıştı.

GIRIŞ
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ROMER ABSOLUTE ARM 
Ürün Gamı
ROMER Absolute Arm ürün gamı, her biri envai çeşitlilikteki endüstrilerde ve 
uygulamalardaki müşterilerin taleplerini karşılamak üzere tasarlanmış dört 
temel modelin üzerinde oluşturulmuştur. 

• ROMER Absolute Arm 
Çok yönlü taşınabilir prob ölçümünde tercih edilir.

• ROMER Absolute Arm Compact 
Daha küçük parçaların çok yüksek hassasiyetli problu ölçümü için tercih 
edilir.

• Entegre Tarayıcılı ROMER Absolute Arm 
Üniversal entegre prob ve lazer tarama için tercih edilir.

• Harici Tarayıcılı ROMER Absolute Arm 
En zorlu lazer tarama uygulamaları için tercih edilir.
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HASSASİYETİ SEÇİN 
Ölçüm Taleplerini Karşılayın
Her bir ROMER Absolute Arm modeli, tüm uygulamalarda yapılandırmanın doğru olmasını 
sağlamak için farklı hassasiyet seviyelerinde mevcuttur.

• 73 Serisi giriş seviyesinde ölçüm hassasiyeti peşinde olan kullanıcılar için mükemmel bir 
çözümdür.

• Daha fazla hassasiyet isteyen uygulamalar için 75 Serisi değer ve hassas ölçüm arasındaki 
mükemmel dengeyi sağlar.

• Taşınabilir en üst seviyede ölçüm için nihai çözüm olarak tasarlanmış olan 77 Serisi şimdiye 
kadar geliştirilmiş en hassas ROMER Absolute Arm'dır.

ARALIĞI

*Gösterilen hassasiyet değerleri, standart ROMER Absolute Arm dokunmatik problu ölçümler içindir.

Hassasiyet mm

Ölçüm Hacmi m
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ROMER ABSOLUTE ARM 
Tanımlayıcı Özellikler
Her ROMER Absolute Arm, taşınabilir ölçüm söz konusu olduğunda yapılabilecekler için yeni 
standardı belirleyen ileri teknoloji ve yenilikçilik temeli üzerine kurulmuştur.

Ölçüm 
• 1,2 ve 4,5 metre arasında ölçüm hacmi sağlayan yedi boyda mevcuttur.

• Prob hassasiyeti 20 mikron'a kadar hassas iken tarama hassasiyeti 50 mikron kadardır.

• Yüksek teknoloji ürünü karbon lifli yapısı, her türlü çevre koşulunda dayanıklılık ve ısıl kararlılık 
sağlar.

• SMART - Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology (Kendi kendini izleyen analiz ve 
raporlama teknolojisi) - özelliğine sahip özel RDS yazılımı, darbeler ve sıcaklık dahil tanılama 
takibi sağlar.

• Prob ve tarama hassasiyeti B89.4.22 standardına göre sertifikalandırılmıştır ve prob işlevleri 
için VDI/VDE 2617-9 ve ISO-10360-2 standartlarına göre ilave sertifikalar da mevcuttur.

Bağlantı 
• Kolaylıkla birbirleriyle değiştirilebilen Özellik Paketleri standart bir dizüstü veya masaüstü 

bilgisayarına WiFi ile bağlanmanın yanı sıra WiFi üzerinden lazer tarama ve tamamen batarya 
ile çalışma imkanı da sunar.

• RDS Mobil uygulaması ile mobil cihaz üzerinden WiFi ile etkinleştirilmiş kollar üzerinde basit 
ölçüm ve tanılama için erişim sağlar.

• Bilinen tüm taşınabilir metroloji yazılımı paketleri ile tamamen uyumludur.

• Prob aparatlarından ölçüm hacmini arttırma sistemlerine kadar geniş yelpazedeki 
aksesuarlar ile kolun işlevselliği daha da artırılabilir.

• Yüksek hızlı lazer tarama aksesuarları parçaların toplu analizini daha kolay ve erişilebilir hale 
getiriyor - istenilen hassasiyet seviyesine ve 3B nokta bulut tanımı seviyesine göre bir tarayıcı 
seçin.
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İşlev
• Mafsallarda bulunan Absolute Encoders, referans alma ve ısınma sürelerini ortadan kaldırır.

• Sahada dokunmatik prob veya lazer tarayıcı kalibrasyonu gerekmez.

• Dokunsal, görsel ve akustik geri bildirim, en zorlu endüstriyel ortamlarda bile kullanıcının 
kolay etkileşimine olanak sağlar.

• İlave WiFi bağlantısı gereksiz kablolamayı ortadan kaldırarak tehlikeleri indirger.

• SmartLock, ölçüm sırasında kolun uygun bir pozisyonda sabitlenmesine izin verirken 
kullanılmadığında bekleme pozisyonuna güvenli bir şekilde kilitlenmesine de olanak sağlar.

Şekil
• Endüstriyel robot tasarımında tipik olan eşit olmayan kol-uzunluk oranını ele alarak en iyi hale 

getirilen tasarım ile hafif ve kullanışlı çalışma

• Gelişmiş dengeleme sistemi, kolun tabanındaki torku ortadan kaldırarak kolay hareket, daha 
iyi hassasiyet ve daha geniş bir montaj seçeneği yelpazesi sağlar.

• Ergonomik olarak tasarlanmış bilek ve kontrol düğmeleri tamamen tek elle kullanıma izin verir.

• Dönen düşük sürtünmeli taşıma kulpları kullanıcının yorgunluğunu en aza indirirken ısıl 
kararlılığın yanı sıra hassasiyeti de en üst seviyeye çıkarır.

ÖZELLİKLERİ

ROMER Absolute Arm, ürünlerimizin 
kalitesini garantiler."

Marcin Wojciechowski, Solaris
Sroda Wielkopolska, Polonya
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ROMER ABSOLUTE ARM 
Taşınabilir 3B Prob Standardı
Sayısız türde işlenecek parça üzerinde oldukça hassas dokunsal 3B ölçüm için tasarlanmış 
ROMER Absolute Arm, neredeyse her tür uygulama içeriğinde güvenilir dokunmatik prob 
ölçümüne ve denetimine olanak sağlar.

Saç metal parçalarından plastik veya karbon gibi bileşenlere kadar ROMER Absolute Arm'ın 
kalitesi ve çok yönlülüğü onun geniş bir endüstri yelpazesinde dünyanın önde gelen taşınabilir 
ölçüm araçlarından biri olarak kabul edilmesini sağlamıştır.

Ölçüm olanaklarını genişletmek üzere tasarlanmış geniş aksesuar koleksiyonu ile uyumlu olan 
ROMER Absolute Arm'ın hem lazer tarama hem de boru ölçüm yeteneğine sahiptir. HP-L-8.9 
Lazer Tarayıcı veya bir dizi kızıl ötesi temassız tüp probların eklenmesi ile tamamen yükseltilebilir.
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PROB
73

-S
ER

İS
İ

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

Tek nokta 
tekrarlanabilirliği

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

Hacimsel 
hassasiyet

± 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

Kol ağırlıkları 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

ER
İS

İ

7520 (2.0 m) 7525 (2,5 m) 7530 (3,0 m) 7535 (3,5 m) 7540 (4,0 m) 7545 (4,5 m)

Tek nokta 
tekrarlanabilirliği

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

Hacimsel 
hassasiyet

± 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

Kol ağırlıkları 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

ER
İS

İ

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

Tek Nokta 
Tekrarlanabilirliği

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

Hacimsel 
hassasiyet

± 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

Kol ağırlıkları 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
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ROMER ABSOLUTE ARM 
COMPACT 
Yüksek Ölçüm Hassasiyeti
Aşırı yüksek hassasiyeti küçük form ile bir araya getiren ROMER Absolute Arm dar alanlarda en iyi sonuçları elde 
etmek üzere tasarlanmıştır. 

Geliştirilmiş kullanım kolaylığı için entegre taban ve benzersiz karşı ağırlık dengeleme sistemi özelliklerine sahip 
ROMER Absolute Arm Compact her yere konumlandırılabilir. Hatta işleme merkezinin içine konumlandırılarak en çok 
ihtiyaç duyulan yerde hassasiyeti garantiler.

Tam boyuttaki ROMER Absolute Arm'ın gelişmiş teknolojisi üzerinde yoğunlaşarak onu hatta daha kolay taşınabilir bir 
paket haline getiren bu kol, küçükten orta büyüklükteki parçaları mutlak bir hassasiyet ile ölçmek için mükemmel bir 
seçenek sunmaktadır. Model WiFi kullanımı ve HP-L-8.9 Lazer Tarayıcı ile tamamen uyumludur.



11HexagonMI.com  |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE

15

10

5

0

-5

-10

-15

200 400 600 800

RA7312

RA7312

RA7512

RA7512

1000 1200

PROB COMPACT

H
as

sa
si

ye
t 

µm

Ölçüm uzunluğu mm

ROMER ABSOLUTE ARM COMPACT 
ISO 10360-2’ye GÖRE (MPEe) HACİMSEL HASSASİYET

SERTİFİKASYON 
B89 veya ISO ile Tam Hassasiyet
ROMER Absolute Arm Compact iki sertifika seçeneğiyle sunulur: B89.4.22 
veya ISO 10360-2. Sertifikalardan her biri kol hassasiyetinin farklı bir 
yönünü ele alır. B89, taşınabilir CMM'ler için tipik olarak kullanılan sertifika 
hassasiyetleri (hacimsel hassasiyet ve nokta tekrarlanabilirliği) tekli mutlak 
değerler olarak ifade eder.

ISO sertifikası, 'L' değişkenine göre kol hassasiyetini ele alan sabit CMM 
sertifikasıdır; burada 'L' gerçekleştirilen ölçümün uzunluğuna eşittir. Yüksek 
L değeri daha büyük bir ölçüm mesafesini gösterirken, ISO sertifikalı 
hassasiyet daha düşük L değerleri ile artar.

Model 7312 7512

Ölçüm aralığı 1,2 m 1,2 m

B
89

.4
.2

2 Tek nokta 
tekrarlanabilirliği

0,014 mm 
/ 0,0006 in

0,010 mm 
/ 0,0004 in

Hacimsel 
hassasiyet

± 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

Kol ağırlıkları 10,2 kg 
/ 22,5 lbs

10,8 kg 
/ 23,8 lbs
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ROMER ABSOLUTE ARM 
ENTEGRE TARAYICILI 
Yerleşik Çok Yönlü 3B Ölçüm
ROMER Absolute Arm SI, neredeyse her ölçüm uygulamasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
tasarlanmış çok amaçlı bir metroloji sistemidir. Tamamen sertifikalı ve entegre RS4 lazer 
tarayıcı, geniş yelpazedeki yüzey türlerinden 3B nokta verilerini toplamak üzere tasarlanmıştır. 
Kalibrasyona, ısınma süresine ve ilave kablo ya da kontrol birimlerine ihtiyaç duymaz. Tamamen 
entegredir.

İstenildiğinde dokunsal prob ölçümünde lazer taramaya sorunsuz bir şekilde geçiş yapan ROMER 
Absolute Arm SI, nokta bulut denetimi, ürün kıyaslama, tersine mühendislik, hızlı prototipleme, 
sanal montaj ve CNC frezeleme uygulamaları için idealdir.

Tarama sisteminin tamamının hassasiyeti, kullanıcıların her zaman ölçümlerinin kesinliği 
konusunda tam bir güvene sahip olmaları için tamamen doğrulanabilir ve takip edilebilir.
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TARAMA: ENTEGRE

 Tarama Sensörü Teknik Özellikleri: Entegre Tarayıcı RS4

 Nokta alma Yeteneği 752 000 nokta/sn

 Çizgideki nokta sayısı Maks. 7250

 Çizgi Yenileme Frekansı Maks.100 Hz

 Çizgi genişliği min. 80 mm

orta 115 mm

maks. 150 mm

 Uzaktan Algılama Mesafesi 165 ± 50 mm

 Hassasiyet 0,028 mm (2σ)

 Minimum nokta aralığı 0,011mm (çizgi)

 Sistem tarama sertifikasyonu Evet

 Lazer sınıfı 2M

 Çalışma sıcaklığı 5–40°C

73
-S

ER
İS

İ

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

Tek nokta 
tekrarlanabilirliği

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

Hacimsel 
hassasiyet

± 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

Tarama sistemi 
hassasiyeti (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

Kol ağırlıkları 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

ER
İS

İ

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

Tek nokta 
tekrarlanabilirliği

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

Hacimsel 
hassasiyet

± 0,033 mm / 
0,0013 in

± 0,038 mm / 
0,0015 in

± 0,058 mm / 
0,0023 in

± 0,081 mm / 
0,0032 in

± 0,098 mm / 
0,0039 in

± 0,119 mm / 
0,0047 in

Tarama sistemi 
hassasiyeti (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

Kol ağırlıkları 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

ER
İS

İ

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

Tek nokta 
tekrarlanabilirliği

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

Hacimsel 
hassasiyet

± 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

Tarama sistemi 
hassasiyeti (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

Kol ağırlıkları 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
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ROMER ABSOLUTE ARM 
HARİCİ TARAYICILI 
Son teknoloji 3B Lazer Tarama
Gelişmiş HP-L-20.8 lazer tarayıcı ile kullanmak üzere tasarlanan ROMER Absolute Arm SE en 
karmaşık yüzey türlerinde bile birinci sınıf tarama performansı sunuyor.

Benzersiz 'uçan nokta' teknolojisi özelliği ile HP-L-20.8 tek bir seferde birçok yüzey rengini 
tarayabilir. Bu teknoloji nokta yoğunluğunun ve lazer şeridinin genişliğinin kullanıcı tarafından 
istenildiğinde değiştirilmesine olanak sağlayarak birçok elde taşınır tarayıcısının aksine ihtiyaç 
duyulduğunda maksimum tarama ayrıntısı sağlar. Bu tek bir sensörün içinde birçok tarayıcıya 
sahip olmaya benzer.

Tarama sisteminin tamamının hassasiyeti, kullanıcıların her zaman ölçümlerinin kesinliği 
konusunda tam bir güvene sahip olmaları için tamamen doğrulanabilir ve takip edilebilir.
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TARAMA: HARİCİ
73

-S
ER

İS
İ

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

Tek nokta 
tekrarlanabilirliği

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

Hacimsel 
hassasiyet

± 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

Tarama sistemi 
hassasiyeti (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.

Kol ağırlıkları 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

ER
İS

İ

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

Tek nokta 
tekrarlanabilirliği

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

Hacimsel 
hassasiyet

± 0,033 mm / 
0,0013 in

± 0,038 mm / 
0,0015 in

± 0,058 mm / 
0,0023 in

± 0,081 mm / 
0,0032 in

± 0,098 mm / 
0,0039 in

± 0,119 mm / 
0,0047 in

Tarama sistemi 
hassasiyeti (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.

Kol ağırlıkları 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

ER
İS

İ

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

Tek nokta 
tekrarlanabilirliği

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

Hacimsel 
hassasiyet

± 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

Tarama sistemi 
hassasiyeti (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

Kol ağırlıkları 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

 Tarama Sensörü Teknik Özellikleri: Entegre Tarayıcı HP-L-20.8 

 Maksimum nokta alma yeteneği 150 000 nokta/sn

 Çizgideki nokta sayısı Maks. 4 000

 Çizgi Yenileme Frekansı Maks.100 Hz

 Tarama Genişliği min. 176 / 104 / 51 / 40 / 20 mm

orta 220 / 130 / 63 / 51 / 25 mm

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

 Uzaktan Algılama Mesafesi 180 mm ± 40 mm

 Minimum nokta aralığı 0,013 mm

 Lazer güç kontrolü Tam otomatik (nokta başına)

 Prob formu hatası (1 σ) 0,009 mm

 Prob dağılım değeri* P[Form.Sph.
D95%:Tr:ODS] 0,036 mm

 Ağırlık 410 g

 Kontrol birimi Hayır

 Lazer Emniyet Sınıfı Sınıf 2

 Çalışma sıcaklığı 10-42˚C (50-108˚ F)



Bu araçlar aslında bir sürü veriyi çok 
ama çok hızlı bir şekilde, sadece hızlı 
değil aynı zamanda oldukça hassas 
bir şekilde yorumlamamıza 
olanak sağlar."

Wade Brown, 
Kuzey Amerika Başkanı, 
Brown and Miller Racing Solutions

ROMER ABSOLUTE ARM 
UYGULAMA SİSTEMLERİ
BORU DENETİM SİSTEMİ 
Boru Ölçümünün Yeni Şekli 
Temassız boru problarının ve sınıfının lideri TupeShaper yazılımı 
ROMER Absolute Arm'ın gelişmiş teknolojisine eklendiğinde, Boru Ölçüm 
Sistemi tüp, boru ve tel imalatı endüstrilerindeki tüm ana görevler için 
mükemmel bir çözümdür. 

Esnek borular bile saniyeler içinde ölçülür; parçaların 3B CAD verileri 
oluşturulur ve geniş yelpazedeki CNC-boru bükme ekipmanlarıyla uyumlu 
bükme programları ile düzeltilir. Prob kalibrasyonu olmaması braket, 
flanş ve bağlantı parçalarının da aynı yazılım oturumda ölçülebileceği 
anlamına gelir.



17HexagonMI.com  |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE

UYGULAMA SİSTEMLERİ

ROMER GEAR (DİŞLİ) 
ÖLÇÜM SİSTEMİ
Dişli Denetimi Basitleşti
ROMER Dişli Ölçüm Sistemi, dişli ölçüm uygulamaları için hızlı ve basit 3B 
ölçüm sunan tamamen taşınabilir bir çözümdür.

Sistem ROMER Absolute Arm donanımını, özel geometrilerin analizi 
için piyasadaki en güçlü yazılım olan QUINDOS ile eşleştirerek daha 
önce karmaşık metroloji cihazları gerektiren zorlu parçaların ölçümünü 
kolaylaştırıyor.

ROMER BIKE 
(MOTOSİKLET) 
ÖLÇÜM SİSTEMİ
Kolay Motosiklet 
Değerlendirmesi
ROMER Bike Ölçüm Sistemi, oldukça yansıtıcı karbon 
lifli yüzeylerde bile alternatifi olmayan temassız tarama 
performansı sunan tamamen taşınabilir bir 3B tarama 
sistemidir.

Özel lazer tarama yazılımları kullanarak sistem, lider 
ROMER Absolute Arm teknolojisini motosiklet ölçüm 
uygulamaları için mükemmel bir şekilde amacına uygun 
hale getiriyor.
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HP-L-8.9 LAZER TARAYICI 
3B Tarama Dünyasına Girin
Kullanıcı dostu ve kolay erişilebilir HP-L-8.9 lazer tarayıcı ROMER Absolute Arm prob sistemini 
(sayfa 8 ila 11) basit bir lazer tarama çözümüne dönüştürebilir. Bu ilave olarak zengin nokta bulut 
veri toplamayı kendi metroloji yeteneklerine eklemek isteyen müşteriler için ideal bir aksesuardır.

AKSESUARLAR 
Ölçümden En İyi Şekilde Yararlanın
Tüm ROMER Absolute Arm modelleri, tarayıcılardan ve problardan montaj ve hacim genişletme 
sistemlerine kadar geniş yelpazedeki işlevsel ve verimli aksesuarlar ile uyumludur.

HP-L-8.9 Lazer Tarayıcı Özellikleri

Nokta alma Yeteneği 45 000 nokta/sn

Çizgideki nokta sayısı 750

Çizgi Yenileme Frekansı 60 Hz

Tarama genişliği (orta aralık) 80 mm

Uzaktan Algılama Mesafesi 135 mm ± 45 mm

Minimum nokta aralığı 0,08 mm

Hassasiyet 40 µm (2 σ)
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PROB APARATLARI
Farklı çaplardaki boruların ölçümü için kızıl ötesi temassız 
problardan, erişilmesi zor özellikteki ölçümler için açılı problara 
ROMER Absolute Arm 100'ün üzerinde farklı prob çözümleri ile 
uyumludur

BÜYÜK HACİMLİ 
ÖLÇÜM
Hacim genişletme aksesuarları ROMER Absolute Arm'ın 
erişiminin ötesinde bulunan parçaları ve nesneleri 
ölçmesine olanak sağlar.

Uzatılmış ölçüm, kolun farklı istasyonlardan ölçüm 
yapmasına olanak sağlayan Leap Frog Kiti ile 
sağlanabilir. Daha zorlu uygulamalar için ROMER 
GridLOK sistemi, kolun istenilen yerde aşırı hassasiyet 
kaybı olmadan yeniden konumlandırılabileceği bir 
genişletilmiş ölçüm ortamı oluşturur.

MONTAJ SEÇENEKLERİ
Her ROMER Absolute Arm ile uyumlu taban, tripod ve 
stand yelpazesi özel olarak tasarlanmış ROMER Montaj 
Halkası ile monte edilebilir.

AKSESUARLAR
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ROMER Absolute Arm ile yapılan 
ölçümler daha önceki denetim 
yöntemleri ile yapılanlardan çok daha 
hassastır."

Doug Duchardt, 
Hendrick Motorsports, 
Concord, North Carolina, Amerika Birleşik Devletleri
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HASSASIYET

MUTLAK HASSASİYETİ TANIMLAMA
Mükemmel Ölçümün Merkezi
Hexagon Manufacturing Intelligence için hassasiyet önemlidir. Her ROMER Absolute Arm modelinin hassasiyetini 
tanımlamak için, her biri kullanıcıların kendi taşınabilir ölçüm kolunun sağladığı hassasiyet seviyesinden kesinlikle 
emin olmasını sağlayan birçok kapsamlı test kullanırız.

Nokta Tekrarlanabilirliği Testi

Küre prob ile ölçüm kolu tekrarlanabilirliğinin belirlenmesi için referans testidir. Koni makinenin önündedir. Noktalar 
bir çok yaklaşma yönünden ölçülür. Ortalama nokta ve her noktanın ortalama merkeze göre sapması hesaplanır. 
Sonuç, maksimum aralığın ikiye bölünmesidir.

Hacimsel Hassasiyet Testi

Pratik ölçüm uygulamalarında makine performansı için makul beklentileri en doğru şekilde temsil eder. Onaylı 
bir uzunluk standardının bir çok konumda ve yönelimde ölçülmesini ve sonuç ölçümlerin gerçek uzunlukla 
karşılaştırılmasını içerir. Hacimsel Doğruluk Testi makine hassasiyeti ve tekrarlanabilirliğini belirlemek için en uygun 
testtir. Sonuç, ölçüm mesafesinin maksimum sapması eksi teorik uzunluktur.

Tüm prob teknik özellikleri, taban plakasına veya manyetik tabana oturtulmuş bir ROMER Absolute Arm ile, stabil 
çevre koşulları altında 50 mm uzunlukta 15 mm çelik küre prob kullanılarak elde edilmiştir.

Tarama Sistemi Hassasiyeti Testi

Lazer tarayıcı kullanarak pratik ölçüm uygulamalarında makine performansı için makul beklentileri en doğru şekilde 
temsil eder. Test, beş farklı pozisyonda mat gri bir kürenin ölçülmesinden oluşur. Kolun her pozisyonunda, küre 
beş farklı yönde taranır ve böylece kürenin bütününe yakınının taranması sağlanır. Sonuç, beş kürenin 3B olarak 
merkezden merkeze maksimum uzaklığıdır.

Sertifikasyon

Her ROMER Absolute Arm tüm kol ve prob ve/veya tarayıcı sisteminde tam bir B89.4.22 sertifikasyonunu taşır. Prob 
işlevleri için VDI/VDE 2617-9 standartlarına göre ve ROMER Absolute Arm Compact için ISO-10360-2 standartlarına 
göre ilave sertifikalar da mevcuttur.
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UYGULAMALAR
Her şey için Hazır
ROMER Absolute Arm ürün gamı, geniş yelpazedeki endüstriler ve uygulamalar için uygun ölçüm 
çözümleri sunar.

Sektörler

• Otomotiv

• Havacılık-uzay

• Güç üretimi / rüzgar enerjisi

• Şekillendirme endüstrisi

• Döküm ve dövme sanayi

• Mamul metal ürünler

• Makine imalatı

• Spor ekipmanları

• Boru ve Tüp tesisatı

• Tarım ve Ağır ekipmanlar

• Gemi ve tekne inşası

• Demiryolları

• Arkeolojik ve tarihi koruma

• Hassas işleme

• Kalıp

• Medikal

Uygulamalar

• Sac metal denetimi

• Kalıp ölçümü

• Flush and gap analizi

• Şablon/fikstür ayarı ve hizalaması

• Build and inspect

• Boru ve boru tesisatı denetimi

• CAD verileri ile parçayı karşılaştırma

• Tersine mühendislik

• Sanal montaj

• Makine üzerinde doğrulama (OMV)

• Kompozit denetimi

• Bakım, tamir ve yenileme (MRO)

• İşlenmiş parça denetimi

• İşlem sırasında kalite kontrolleri

• Sayısallaştırma / sanal arşivleme
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Daha önce hayal bile edemeyeceğimiz 
uygulamaları artık bulabiliyoruz."

Kristan Bromley, 
Dünya Skeleton Şampiyonu ve Bromley Technologies 
Başkanı, Rotherham, Birleşik Krallık

TEMEL BILGILER

GEREKLİ BİLGİLER
Çalışma Koşulları

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

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

Bağıl nem:  Yoğuşmasız %10 ile % 90

Çalışma yüksekliği: 0 ila 2000 m (0 ila 6600 ft)

Uygunluk İşaretleri

CE Uyumlu

Güç gereksinimi

Üniversal voltaj: 110 V ila 240 V

SI, entegre tarayıcılı ROMER Absolute Arm'ı ifade eder

SE, harici tarayıcılı ROMER Absolute Arm'ı ifade eder
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Hexagon Manufacturing Intelligence, endüstriyel 
üreticilerin, günümüzdeki teknolojilerin yerini hızlı bir 
şekilde alan teknolojileri ve geleceğin çığır açan ürünlerini 
geliştirmelerine yardımcı olur. 

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

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

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

KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZLARI

3B LAZER TARAMA

SENSÖRLER

TAŞINABİLİR ÖLÇÜM KOLLARI

UYGULAMALAR/ HİZMETLER

LAZER TAKİP CİHAZ VE İSTASYONLARI

ÇOKLU SENSÖRLÜ & OPTİK SİSTEMLER

BEYAZ IŞIK TARAYICILARI

METROLOJİ YAZILIM ÇÖZÜMLERİ

CAD / CAM

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ

ROBOTLU UYGULAMALAR

MİKROMETRE, KUMPAS VE MASTARLAR


