
Go dual
OPTIV Dual Z

Klíčová technologie pro ekonomická multisenzorová měření

Podívejte se na video o technologii OPTIV Dual Z na 
hexagonmi.com/godual

Dvě nezávislé osy snímačů poskytují nejlepší dostupnost ke všem 
kontrolovaným prvkům s minimálním rizikem kolize.

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


Rozšiřte své možnosti aplikací a zvyšte efektivitu procesu kontroly 
pomocí technologie OPTIV Dual Z.

Minimalizace doby nastavení a měření

S technologií OPTIV Dual Z dosahují optické a 
dotykové senzory v dostupném prostoru měření 
více měřicích pozic. Kompletní geometrii dílu lze 
zachytit bez opětovného upnutí během jediného 
měřicího cyklu. Tím se zrychlí zejména sériová 
měření.

Snížení nejistoty měření, 
robustní reprodukovatelnost

Technologie OPTIV Dual Z snižuje počet 
požadovaných výměn sondy. Dostupností 
kontrolovaných prvků bez rizika kolize a 
opakovaného vyrovnání dílu snižuje technologie 
OPTIV Dual Z nejistotu měření v referenčních 
měřeních (např. měření tolerancí pozice).

Rychlejší vytvoření měřicího programu

Technologie OPTIV Dual Z zjednodušuje proces 
vytvoření měřicího programu v softwaru PC-DMIS.

Zvýšení efektivity

Optimálním využitím celého prostoru měření rozšiřuje 
technologie OPTIV Dual Z aplikační možnosti SMS u 
větších dílů.

Použití motorizované indexovatelné 
snímací hlavy

S technologií OPTIV Dual Z lze využít celý rozsah 
otáčení motorizovaných indexovatelných snímacích 
hlav. Vzhledem k polohování dotykového senzoru v 
libovolném směru bez rizika kolize lze na dílu dosáhnout 
na další měřicí pozice.

OPTIV Dual Z umožňuje použití 
motorizovaných indexovatelných 

snímacích hlav.

U multisenzorových měřicích strojů s jednou osou 
senzoru se optický a dotykový senzor upevňují na 
sebe. Dostupnost jednotlivých měřicích pozic na 
dílu je tudíž omezena z důvodu rizika kolize. Jednak 
se zvyšuje úsilí vynaložené na vytváření měřicích 
programů a zároveň se prodlužuje doba měřicího 
cyklu.

Vzhledem k doplněné možnosti posunutí neaktivního 
měřicího senzoru nahoru mimo měřený objem, dosahují 
multisenzorové měřicí stroje OPTIV s technologií 
Dual Z optimální dostupnosti měřicích pozic na dílu a 
minimalizují dobu nastavení, dobu kontroly a riziko kolize.

OPTIV Dual Z: 

Rozšiřte záběr svého 
multisenzorového měřicího stroje a 
rozsah měřicí aplikace.
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