
Go dual
OPTIV Dual Z

Kluczowa technologia do przeprowadzania ekonomicznych pomiarów za 
pomocą urządzeń wielosensorowych

Zobacz jak działa technologia OPTIV Dual Z na stronie: 
hexagonmi.com/godual

Dwie niezależne osie Z (sensory umieszczone są na dwóch osobnych 
pionowych osiach) zapewniają dostęp do mierzonych cech, maksymalnie 
zmniejszając ryzyko powstania kolizji.

http://www.hexagonmi.com/godual
https://hexagon.com/


Dzięki technologii OPTIV Dual Z możesz skrócić czas kontroli i maksymalnie zwiększyć 
możliwości pomiarowe.

Maksymalnie zredukowany czas 
ustawień i pomiaru

Dzięki technologii OPTIV Dual Z, sondy optyczne i stykowe 
mają możliwość uzyskania większej liczby pozycjonowania 
w dostępnej przestrzeni pomiarowej,  całkowity pomiar 
geometrii części możliwy jest w jednym cyklu pomiarowym 
przy jednym zamocowaniu (bez potrzeby przemocowania). 
To znacznie przyspiesza pomiary seryjne.

Znacznie mniejsza niepewność 
pomiarowa, wysoka powtarzalność

OPTIV Dual Z redukuje potrzebę wymianę sond.
Bezkolizyjny dostęp do mierzonych cech bez konieczności 
ponownego osiowania mierzonych części oznacza, że 
technologia OPTIV Dual Z zmniejsza niepewność pomiaru 
poprzez referencję pomiarów (np. podczas kontroli 
tolerancji położenia).

Szybsze tworzenie procedur pomiarowych

OPTIV Dual Z upraszcza tworzenie procedur pomiarowych z 
oprogramowaniem PC-DMIS.

Zwiekszona wydajność

Dzięki optymalnemu wykorzystaniu całej dostępnej przestrzeni 
pomiarowej, OPTIV Dual Z rozszeża zastosowanie maszyny 
współrzędnościowej CMM do kontroli większych detali.

Zastosowanie zmotoryzowanych 
indeksowanych głowic pomiarowych

OPTIV Dual Z umożliwia zastosowanie pełnego asortymentu 
zmotoryzowanych indeksowanych głowic  obrotowo-uchylnych. 
Dzięki bezkolizyjnemu umieszczeniu sondy stykowej w 
dowolnym kierunku przestrzennym można uzyskać dostęp do 
dodatkowych pozycji pomiarowych mierzonej części.

OPTIV Dual Z umożliwia zastosowanie 
zmotoryzowanych indeksowanych głowic 

pomiarowych.

W przypadku wieloczujnikowych maszyn pomiarowych 
z jedną osią z, sondy optyczne i jak i stykowe mocowane 
są jedna obok drugiej. Dostęp do poszczególnych pozycji 
pomiarowych na obrabianym przedmiocie jest w ten 
sposób ograniczony ze względu na ryzyko kolizji, co 
przedłuża czas tworzenia procedur pomiarowych, jak i 
samych pomiarów.

Dzięki dodatkowej możliwości przesunięcia nieaktywnej 
sondy pomiarowej w górę poza przestrzeń pomiarową, 
wielosensorowe maszyny pomiarowe OPTIV z technologią 
Dual Z zapewniają optymalny dostęp do mierzonej części oraz 
skracają czas ustawień i pomiaru oraz zmniejszają ryzyka 
kolizji.

OPTIV Dual Z: 

Zwiększa wydajność wielosensorowej 
maszyny pomiarowej i zakres 
zastosowań pomiarowych
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