
ÜRÜN BROŞÜRÜ

ABSOLUTE ARM İLE BENDINGSTUDIO
DAHA HIZLI TÜP VE KABLO ÖLÇÜMÜ TAŞINABILIR HALE GELDI



KOLAY ÖLÇÜM, HER YERDE 
ROMER Absolute Arm serisinin kanıtlanmış lazer tarama teknolojisini AICON BendingStudio’nun önde gelen 
tüp ve kablo analiz yetenekleriyle birleştiren Absolute Arm beraberindeki BendingStudio sistemi, AICON 
TubeInspect serisinin mükemmel taşınabilir tamamlayıcısıdır.

TubeInspect’le aynı inovatif yazılım platformundan çalışan Absolute Arm ile BendingStudio her tür tüp ya 
da boruların yüksek hassasiyetli tarama bilgisinin manuel olarak toplanmasına izin verir. Entegre RS4 lazer 
tarayıcının önde gelen ölçüm teknolojisi sonuna kadar kullanılırken, özel monte veya hizalama prosedürlerine 
ihtiyaç duyulmadan, tam temassız ölçüm ve geometri tanımı hızlı bir şekilde elde edilir.

Esnek ya da sert, serbest formlu ya da açısal, bükme makinesinde ya da üretim sürecinin merkezinde, 
Absolute Arm beraberindeki BendingStudio, yüksek kalitede tüp ve kablo ölçümü için büyük ölçüde 
uyarlanabilir bir çözümdür.



ROMER ABSOLUTE ARM 
İLE BENDINGSTUDIO
Entegre Tarayıcılı ROMER Absolute Arm’ın avantajlarını BendingStudio yazılım 

platformunun önde gelen özellikleriyle bir araya getirmek, tüp ve kablo üretim 

dünyasına rakipsiz bir çözüm sunuyor

• Doğru tüp ve kablo geometri verilerini tüp yüzeyinin tamamını taramadan 
toplayın

• Her uzunlukta ve  300 milimetreye kadar çaptaki esnek, şekillendirilebilir 
tüpler için optik tüp ölçeği işlevi görür.

• Çok geniş çeşitlilikteki malzeme, renk veya yüzeye sahip tüplerin hassas bir 
şekilde taranması

• Kablo kılıfı sapmalarının daha doğru ölçümleri için bükülme noktalarının ve 
bükülme verilerinin ötesine geçin

• Düzeltmeleri doğrudan CNC bükme makinesine iletin

• İnce ya da elastik iş parçalarında öz ağırlık deformasyonu etkilerinin 
otomatik olarak düzeltilmesi

• Gereken her yerde tüp ve kablo ölçümü için uygun, büyük ölçüde taşınabilir 
bir sistem

• Tekrarlanabilir, kullanıcıdan bağımsız ölçüm sonuçları

• Yüksek çözünürlüklü tarama, tüp ve kablo geometrilerinin tamamının akıl 
almaz derecede hızlı belirlenmesine izin verir

• Erişimi zor alanlardaki parçaların kolay ölçümü

Solution Specifications

Ölçüm hacmi (Ø) 4.5 m'ye kadar 

Ağırlık 8.3 kg ila 10.1 kg

Ölçülebilir tüp çapı 3.0 mm ila 300 mm

Maks.tüp uzunluğu Sınırsız, yeniden konumlandırma ile

Bükülme açısı 1° ila 340°

Geometriler Standart açılı, büklüm büklüm veya serbest formlu

Ölçüm hassasiyeti 0.05 mm kablo kılıfı sapması (1σ)

Tarama Sensörü Teknik Özellikleri: Entegre Tarayıcı RS4

Nokta alma Yeteneği 752 000 nokta/sn

Çizgi Yenileme Frekansı Maks. 100 Hz

Çizgi genişliği 80 mm - 150 mm

Uzaktan Algılama Mesafesi 165 +/-50 mm

Hassasiyet 0,028 mm (2σ)

Minimum nokta aralığı 0,011mm (çizgi)



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.
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