
Go dual
OPTIV Dual Z

A gazdaságos többszenzoros mérések kulcs-technológiája

Tekintse meg az OPTIV Dual Z technológiáját ismertető videót a 
hexagonmi.com/godual

A két független szenzortengely a lehető legjobb hozzáférhetőséget 
biztosítja valamennyi ellenőrizni kívánt jellemzőhöz, az összeütközés 
kockázata nélkül.

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


Bővítse az alkalmazások körét és növelje az ellenőrzési folyamat hatékonyságát 
az OPTIV Dual Z technológiával.

A lehető legrövidebbre csökkentett 
beállítási és mérési idő

Az OPTIV Dual Z technológiával az optikai és az érintő 
szenzorok több mérési pozícióhoz férnek hozzá a 
teljes hozzáférhető mérési térfogatban. A munkadarab 
geometriája teljes mértékben felvehető egyetlen 
mérési ciklusban, befogásváltás nélkül. Ez különösen a 
sorozatban végzett méréseket gyorsítja fel.

Csökkentett mérési bizonytalanság, 
masszív megismételhetőség

Az OPTIV Dual Z lecsökkenti a szükséges mérőfejcserék 
számát. Az ellenőrizni kívánt jellemzőknek a 
munkadarab újraigazítása nélküli, ütközésmentes 
hozzáférhetővé tétele révén az OPTIV Dual Z csökkenti 
a referenciamérések mérési bizonytalanságát (például 
helyzettűrések mérése esetén).

Gyorsabb mérési rutin létrehozás

Az OPTIV Dual Z a teljes mérési térfogat optimális 
kihasználásával kibővíti a koordináta-mérőgép alkalmazási 
lehetőségeit a nagyobb munkadarabok esetén.

Megnövelt hatékonyság

Az OPTIV Dual Z optimalizálja a teljes mérési térfogat 
kihasználását azáltal, hogy kiterjeszti a mérőgép alkalmazási 
lehetőségét nagyobb munkadarabok bemérésére.

Motoros indexálható mérőfej használata

Az OPTIV Dual Z technológiával kihasználható a motoros 
indexálható mérőfejek teljes forgási/elfordulási tartománya. 
A tapintószenzornak bármilyen térbeli irányban való 
ütközésmentes elhelyezésének köszönhetően további mérési 
pozíciók érhetők el a munkadarabon.

Az OPTIV Dual Z lehetővé teszi a motoros 
indexálható mérőfejek használatát.

A csak egy szenzortengelyes többszenzoros 
mérőgépek esetén az optikai és a tapintó szenzorok 
egymáshoz rögzítve kerülnek elhelyezésre. 
A munkadarab egyes mérési pontjaihoz való 
hozzáférés az ütközésveszély miatt korlátozott. 
Bonyolultabb létrehozni a mérési rutinokat, és a 
mérési ciklusok időtartama is hosszabb.

Annak a további lehetőségnek köszönhetően, hogy a 
tétlen mérőszenzort felfelé ki lehet vezetni a mérési 
térfogatból, a Dual Z technológiát alkalmazó OPTIV 
többszenzoros mérőgépek optimális hozzáférhetőséget 
biztosítanak a munkadarabon lévő mérési helyekhez, 
továbbá a lehető legrövidebbre csökkentik a beállítási 
időt, az ellenőrzési időt és az ütközésveszélyt.

OPTIV Dual Z: 

Bővítse többszenzoros mérőgépe 
teljesítményét, és szélesítse ki 
méréstechnikai alkalmazásainak körét.
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