
PRODUKTOVÁ BROŽURA

TIGO SF
KOMPAKTNÍ SOUŘADNICOVÝ MĚŘICÍ STROJ PRO DÍLNY

http://www.hexagonMI.com
http://HexagonMI.com




HexagonMI.com   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE 3

TIGO SF 
SNADNÁ INTEGRACE DO VÝROBY
TIGO SF je inovativní souřadnicový měřicí stroj (SMS) určený pro dílny. Tento kompaktní, robustní a 

ergonomický SMS umožňuje bezproblémově integrovat kontrolu kvality tam, kde je nejvíce potřeba, 

přímo na místo výroby dílů. Intuitivně ovládaný TIGO SF otevírá svět metrologie novým uživatelům a 

současně zachovává flexibilitu a všestranné funkce měření vyžadované většinou zkušených techniků. 

Malá zabraná podlahová plocha a dobře přístupný měřicí objem činí ze stroje TIGO SF dokonalou 

volbu pro měření v blízkosti výroby a integraci buňky i v tom nejstísněnějším prostoru. Otevřená 

konstrukce, a účelové příslušenství a volitelné doplňky znamenají, že ho lze rovněž snadno integrovat 

do automatizovaných výrobních buněk. Tento stroj, který nepotřebuje vzduch, je určen pro náročné 

prostředí a je plně chráněn proti vlivům prachu a nečistot, vibrací a vlhkosti v dílenském prostředí. 

Moderní technologie tepelné kompenzace umožňuje uživatelům s pomocí doplňku XT přesně měřit v 

rozsahu teplot 15 až 40 °C.

Díky kombinaci přesnosti, skenovacích možností a rychlosti měření se TIGO SF dokonale hodí pro celou 

řadu aplikací. Inovativní řada hardwaru a softwaru pak zajišťuje snadný provoz. Softwarový modul 

INSPECT usnadňuje spouštění programů pro díly a analýzu dat operátorům všech úrovní znalostí a 

nabízí jednoduché grafické rozhraní s přehledným zobrazením výsledků. 

Prostřednictvím příslušenství, jako je systém monitorování okolních podmínek PULSE, informační 

signalizace, která vizuálně indikuje stav stroje, a softwaru Q-DAS pro statistické řízení procesů (SPC), 

pomáhá TIGO SF výrobcům využívat principy Průmyslu 4.0.

ÚVOD
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Stroj SMS TIGO SF byl navržen odborníky jako mimořádně robustní měřicí řešení, které je snadno použitelné, vysoce flexibilní 

a nákladově efektivní.

Konstrukce typu „vše v jednom“ 
Kompaktní SMS TIGO SF má ve svém stojanu uložen počítač 

a řídící jednotku. Stroj tak zabere minimální podlahovou 

plochu a lze ho snadno přemístit.

Ergonomická pracovní stanice a ovladač jogbox 

Monitor a klávesnice jsou příhodně umístěny na 

nastavitelném rameni, takže umožňují snadné použití. 

Uživatelsky komfortní ovladač jogbox je lehký a pohodlně 

se drží.

Měření pomocí dotykových a skenovacích sond 
K dispozici je vysokorychlostní skenování i metody 

dotykového snímání, což maximalizuje flexibilitu 

a aplikační potenciál.

Fly2 Mode 
Funkce optimalizace trajektorie Fly2 Mode zkracuje  

dobu měření na minimum. 

Eco Mode 
Eco Mode automaticky vypne stroj při nečinnosti. 

Šetří tak energii i peníze a zároveň přispívá k trvale 

udržitelnému rozvoji.

ODBORNĚ NAVRŽENÝ PRO 
PROVOZNÍ NASAZENÍ

Otevřený měřicí objem 
Měřicí objem stroje TIGO SF o rozsahu 500 x 580 x 500 mm je 

otevřený ze tří stran a umožňuje snadný přístup a integraci. 

Ochranné měchy a kryty 
Ochranné měchy a kryty kompletně chrání konstrukci stroje  

před prachem a vzduchem přenášenými kontaminanty. 

Teplotní rozsah 15 až 30 °C 
Stroj TIGO SF, optimalizovaný pro přesné měření v teplotním 

rozsahu 15 až 30 °C, je možné používat v prostředí výroby 

bez klimatizace.

Pasivní tlumení 
Integrované pasivní tlumení izoluje stroj TIGO SF proti 

účinkům běžných vibrací v průmyslových prostředích.

Žulový měřicí stůl 
Žulový pracovní stůl s hustou sítí otvorů pro upínání 

umožňuje snadné a efektivní umístění součástí.

Lineární vedení pro provoz bez potřeby vzduchu 
Jako stroj bez potřeby vzduchu nabízí TIGO SF nízké 

náklady na vlastnictví a je dostatečně robustní pro provoz 

v náročném prostředí.
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Rozšířený teplotní rozsah 
Volitelný doplněk XT využívající síť snímačů a vylepšená 

strukturální teplotní kompenzace s klimatizovaným 

stojanem, vede k rozšíření teplotního rozsahu stroje TIGO 

SF na 15-40 °C. Toto příslušenství je rovněž k dispozici jako 

upgrade pro stávající stroje.

Aktivní tlumení 
Aktivní tlumení poskytuje stroji TIGO SF dodatečnou ochranu 

v dílenském prostředí, kde je vysoká pravděpodobnost 

výskytu vibrací. 

Podstavec s krytím IP54 
Podstavec stroje TIGO SF s krytím IP54 splňuje ty nejpřísnější 

požadavky na ochranu, čímž zajišťuje výkon stroje.

TIBOX 
Kryt TIBOX chrání stroj před kontaminanty, jako jsou prach 

či olejová suspenze. Je ideálním doplňkem pro měření v 

extrémních podmínkách.

Informační signalizace 
Informační signalizace integrovaná do stroje poskytuje 

jasnou vizuální indikaci stavu SMS dokonce i z dálky, což 

pomáhá operátorům optimalizovat využití stroje.

PULSE 
Systém monitorování okolních podmínek PULSE 

zaznamenává události, jež mohou ovlivnit kvalitu 

naměřených dat, včetně vibrací, teploty a vlhkosti. Rovněž 

uživatele upozorňuje na neočekávané zastavení stroje.  

Software Q-DAS 
Software pro statistické řízení procesů (SPC) Q-DAS 

umožňuje provádět studie způsobilosti stroje a procesu. 

Nabízí prostředky pro dokonalejší statistickou analýzu, které 

pomáhají udržet pod kontrolou kvalitu výroby a snížit počet 

vyrobených zmetků. 

Další volitelné příslušenství stroje TIGO SF umožňují jeho provoz v tom nejnáročnějším prostředí, a také pomáhají 

nakonfigurovat SMS pro speciální aplikace nebo měření integrované do výroby: 

Dotykové měření a 
skenování

Ergonomická pracovní 
stanice a ovladač jogbox

Konstrukce typu 
„vše v jednom“

Lineární vedení pro provoz bez potřeby vzduchu

Informační signalizace

Žulový měřicí stůl

Otevřený měřicí objem

Pasivní tlumení

Ochranné měchy a kryty

FUNKCE A VÝHODY
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Konfigurace s indexovatelnou otočnou hlavou maximalizuje flexibilitu z hlediska 

aplikací. Umožňuje měřit charakteristiky bez ohledu na to, jak jsou na dílu 

orientovány, bez potřeby složitých konfigurací doteků nebo použití otočného stolu. 

Pro stroj TIGO SF jsou k dispozici jak ruční, tak automatické 5° indexovatelné hlavy.

Stroj TIGO SF je univerzální řešení pro výrobce, kteří potřebují kompaktní, rychlý a 

flexibilní způsob analýzy dílů se spolehlivými a vysoce přesnými výsledky. TIGO SF 

lze vybavit buď pevnými, nebo indexovatelnými snímacími hlavami. Vypořádá se 

tak s celou řadou požadavků aplikací.

Pevná sonda HP-S-X1 zajišťuje maximální přesnost při kontinuálním skenování 

i bodovém měření. Firmwarový algoritmus a parametry řízení pohybu funkce 

Scan Pilot, zabudované ve stroji, umožňují rychlé a přesné skenování profilů s 

neznámou dráhou, čímž se zvyšuje měřicí kapacita stroje. Zásobník doteků je 

namontován na rámu stroje, měřicí stůl tak zůstává zcela volný. Garáže zásobníku 

jsou zakryté, aby byl dotek chráněn před prachem a nečistotami. 

ZJEDNODUŠENÍ 
KAŽDODENNÍCH 
OPERACÍ MĚŘENÍ

SENZORY
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Přechod od ručních měřidel ke stroji TIGO SF nabízí následující výhody:

• Zvýšená flexibilita – Změny vyráběných dílů nebo požadavků na měření s nimi spojených lze 

zvládnout bez další investice do nástrojů.

• Zvýšená spolehlivost – Subjektivní vyhodnocení lze nahradit naměřenými výsledky, které jsou 

opakovatelné a sledovatelné.

• Optimalizace prostoru a omezení údržby – Různorodé požadavky na měření zvládne jeden stroj.

• Efektivní řešení problémů z hlediska kvality – Analýzu komplexních dílů lze rychle provést přímo 

na místě.  

• Rychlá návratnost investice – Díky snížení počtu nástrojů a nákladů na údržbu se investice do stroje 

brzy vyplatí.

Použití automatického SMS namísto specializovaných měřidel nabízí technikům ve výrobě i při kontrole 

kvality účinný proces měření se sledovatelnými výsledky. Výběr řešení, které zvládne rozmanitou řadu 

dílů, nejen poskytuje výhodu z hlediska nákladů snížením výdajů na vytváření, údržbu a kalibraci 

nástrojů, ale také šetří prostor v dílně a umožňuje výrobci rychle reagovat na změny ve výrobě nebo 

v požadavcích na měření.

Za vývojovým konceptem TIGO SF stál záměr vytvořit hladký pracovní tok pro operátora a splnit 

požadavek, aby se tento stroj používal stejně snadno jako ruční měřidla. Softwarový modul INSPECT 

umožňuje operátorům spustit jakýkoli měřicí program vytvořený v softwaru PC-DMIS jedním 

kliknutím v grafickém uživatelském rozhraní, což zajišťuje sledovatelné a spolehlivé výsledky bez 

rizika lidské chyby.

TIGO SF nabízí nízké náklady na vlastnictví. K provozu stroje není zapotřebí stlačený vzduch a funkce 

Eco Mode omezuje spotřebu energie.  

ÚČINNÁ ALTERNATIVA 
KONTROLNÍCH PŘÍPRAVKŮ 
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MĚŘENÍ V DÍLENSKÉM PROSTŘEDÍ
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Se snahou maximalizace efektivity procesů se zvyšuje i poptávka po měření dílů v blízkosti místa výroby. 

Díky své kompaktní konstrukci typu „vše v jednom“ a schopnosti vypořádat se s provozními podmínkami 

ve výrobním prostředí, je stroj TIGO SF ideální volbou pro integraci měření do linky nebo do její blízkosti. 

Volitelná technologie PULSE a statistický software Q-DAS poskytují sledovatelnost prostřednictvím 

monitorování okolního prostředí a statistické analýzy. Tyto rozšířené informace jsou nesmírně cenné 

v kolísavých podmínkách výrobního prostředí, neboť zajišťují integritu dat a umožňují rychlou reakci 

na problémy. 

TIGO SF také dokonale zapadá do výrobních buněk uzavřeného cyklu na základě principů Průmyslu 4.0. 

Shromážděná data lze zaznamenat a zpracovat pomocí softwaru Q-DAS nebo HxGN SMART Quality a 

zobrazit statistické trendy ve výrobě. Tento software poskytuje podrobné informace o stavu používaných 

nástrojů a nabízí možnost automatického nastavení parametrů CNC stroje, aby byla zajištěna co 

nejvyšší kvalita ve výrobním procesu. Prostředky měření lze také spravovat přímo v softwaru HxGN 

SMART Quality.

IDEÁLNÍ PRO MĚŘENÍ VE 
VÝROBĚ

http://HexagonMI.com
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Řada nejmodernějších hardwarových a softwarových modulů umožňuje stroji TIGO SF následující 
činnosti:

• Interakce s řadou systémů pro vkládání dílů včetně ručních a poloautomatických paletizačních 

systémů a plně automatizovaných robotů poskytuje výrobcům flexibilitu volby správného řešení 

podle jejich požadavků.

• Rozhraní se čtečkami čárových kódů a RFID pro automatizované rozpoznávání dílů umožňuje 

automatický výběr a spuštění správného programu pro díly. Eliminuje riziko lidské chyby.

• Vytvoření místního správce pracovních toků, který zpracovává a kontroluje aktivity měřicí buňky a 

interakci s výrobním procesem.

• Výměna dat a informací s výrobní buňkou nebo linkou, buď prostřednictvím místního 

programovatelného logického automatu (PLC), nebo PLC linky, zajišťuje bezproblémovou integraci.

INTEGRACE DO VÝROBY

http://HexagonMI.com


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 ŘÍZENÍ PROCESŮ

AUTOMATIZOVANÁ ŘEŠENÍ

MIKROMETRY, POSUVNÁ MĚŘÍTKA A KALIBRY

SOFTWARE PRO NÁVRH A VÝPOČET NÁKLADŮ
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