
Go dual
OPTIV Dual Z

Vooraanstaande technologie voor voordelige multisensor-metingen

Bekijk de video over OPTIV Dual Z-technologie op 
hexagonmi.com/godual

Twee onafhankelijke sensorassen bieden de beste toegankelijkheid tot 
alle inspectiekenmerken met een minimaal risico op botsingen.

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


Breid uw toepassingenreeks uit en verhoog de efficiëntie van het inspectieproces 
met OPTIV Dual Z-technologie.

Minimalisering van de 
opstellings- en meettijd

Met de OPTIV Dual Z bereiken optische en tactiele 
sensoren meer meetposities in het gehele beschikbare 
meetvolume. De werkstukgeometrie kan volledig en in 
slechts één meetcyclus worden ingewonnen, zonder dat 
het werkstuk opnieuw moet worden vastgeklemd. Vooral 
seriemetingen verlopen hierdoor sneller.

Verminderde meetonnauwkeurigheid, 
robuuste reproduceerbaarheid

OPTIV Dual Z vermindert het aantal tasterwisselingen.De 
botsingvrije toegankelijkheid tot de inspectiekenmerken 
en verminderde noodzaak om werkstukken opnieuw 
te positioneren, zorgen dat de OPTIV Dual Z de 
meetonnauwkeurigheid in referentiemetingen vermindert 
(bijv. bij de bepaling van positietoleranties).

Snellere aanmaak van meetroutines

OPTIV Dual Z vereenvoudigt het aanmaakproces van 
meetroutines in PC-DMIS.

Meer efficiëntie

Door optimaal gebruik te maken van het gehele meetvolume 
breidt OPTIV Dual Z de toepassingsmogelijkheden van CMM’s 
uit voor grotere werkstukken.

Gebruik van gemotoriseerde 
indexeer-tasterkoppen

Met OPTIV Dual Z kan het volledige rotatie-/zwenkbereik 
van de gemotoriseerde indexeer-tasterkop worden gebruikt. 
Dankzij de botsingvrije positionering van de tactiele sensor 
in elke ruimtelijke richting, kunnen meer meetposities op het 
werkstuk worden bereikt.

OPTIV Dual Z maakt het gebruik van 
gemotoriseerde indexeer-tasterkoppen 

mogelijk.

Bij multisensor-meetmachines met slechts één 
sensor-as zijn de optische en tactiele sensoren 
vast op elkaar bevestigd. De toegankelijkheid tot 
individuele meetposities op het werkstuk is daarom 
beperkt, vanwege het risico op botsingen. Zowel de 
moeite voor het aanmaken van meetroutines als de 
tijd die het kost om meetcycli uit te voeren, neemt 
hierdoor toe.

Vanwege de aanvullende mogelijkheid om de inactieve 
meetsensor naar boven, buiten het meetvolume, 
te verplaatsen, maken de OPTIV multisensor-
meetmachines met Dual Z-technologie optimale 
toegankelijkheid tot de meetposities op het werkstuk 
mogelijk en minimaliseren ze de opstellingstijd, 
inspectietijd en het risico op botsingen.

OPTIV Dual Z: 

Breid de prestaties van uw 
multisensor-meetmachine uit 
en vergroot het bereik van uw 
metrologietoepassing.
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