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Měřicí systémy s infračerveným přenosem
Měření pro obráběcí stroje

https://hexagon.com/




Flexibilní měřicí  
řešení pro obráběcí stroje
Měřicí systémy od společnosti Hexagon poskytují řadu možností měření pro obráběcí stroje 
a zároveň spolehlivost a přesnost pro vysokou kvalitu a optimální dobu realizace.

Modulární systém dotekových sond IRP25.50 je vhodný pro širokou škálu aplikací a je tak 
dokonalým základem pro měření v obráběcích strojích. Systém IRP25.50 byl navržen tak, aby byl 
snadno použitelný, všestranný a nákladově efektivní. Nabízí výběr nástavců sond, křížových sond 
a teplotního čidla. 

Sondy od společnosti Hexagon v náročných prostředích obráběcích strojů fungují perfektně. 
Ať pracují při extrémních akceleracích, vysokých rychlostech určování polohy, stálých vibracích, 
výměnách nástrojů, zvýšených teplotách nebo s chladicí směsí. Ve všech těchto podmínkách 
zůstává mechanika bez opotřebení a vysoká přesnost po mnoho let.

Systém IRP25.50

• Spolehlivý infračervený přenos HDR+  
• Technologie ITE – určování polohy předem s vysokou rychlostí 
• Bezpečné, spolehlivé metody aktivace 
• Až 1 000 hodin nepřetržitého používání bez výměny baterie 
• Robustní a flexibilní

Výhody:

• Jediná, modulární základna, která podporuje různé  
 měřicí jednotky

• Nákladově efektivní 

• Snížené náklady na uskladnění

• Vyvíjí se podle budoucích požadavků 



IRP25.50: Nad rámec flexibility
Hexagon nabízí dva funkční principy a také jednotku pro měření teploty, která zaručuje, že v náročných 
podmínkách v obráběcím stroji nedojde ke snížení přesnosti.

IRP25.50-PP
Verze PP je vybavena měřicí jednotkou 
PP41.00, která obsahuje tříbodový 
systém. Je vhodná pro většinu měřicích 
úkolů a díky tomu je ideální sondou 
pro všestranné použití. Může pracovat 
s křížovými sondami a umožňuje  
nastavení spínací síly. 

IRP25.50- MY
Verze MY je vybavená měřicí jednotkou 
MY21.00 s patentovaným hemisférickým 
systémem.  
Zajišťuje homogenní chování sond 
a díky tomu se zvlášť doporučuje 
pro stroje bez rotačních vřeten.

IRP25.50-TP
Verze TP je vybavená jednotkou 
pro měření teploty TP44.10 
s patentovanou technologií pro teplotní 
měření. To pravé řešení pro konzistentní 
kvalitu výroby nebo nákladné díly.
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TP44.10

Popis Měřicí jednotka
PP41.00 

Měřicí jednotka
MY21.00

Měřicí jednotka
HPP41.10

Ce
rt

if
ik

ac
e 

IR
P2

5.
50

Opakovatelnost při měření sondou 
z jednoho směru

Max. 1 μm (2 sigma) při doteku  
50 mm a rychlosti snímacího po-
suvu 254 mm/min

Max. 1 μm (2 sigma) při doteku  
50 mm a rychlosti snímacího po-
suvu 254 mm/min

Přesnost měření * 
± 0,1° C

Doporučené snímací posuvy Max. 2 000 mm/min Max. 2 000 mm/min 500 mm/min

Směry snímání ±X, ±Y, -Z ±X, ±Y, -Z -Z
Maximální přesah doteku XY ±12,5°; Z –6 mm XY ±14°; Z –4,5 mm 6,9 mm

Spínací síla při 50 mm doteku XY = 0,3–1,4 N 
(Tovární nastavení = 1 N)
Z = 2,5–12,5 N
(Tovární nastavení = 8,5 N)

XY = 1 N;
 Z = 6 N

13 N 
(Spínací síla při čidlu 50 mm)

Životnost baterie při nepřetržitém
provozu (snímání každé 2 sekundy)

Provoz: 500 h 
Pohotovostní režim: 1 rok

Provoz: 500 h 
Pohotovostní režim: 1 rok

Provoz: 440 h 
Pohotovostní režim: 1 rok

Nástavce Ø 25 (0,98“) 30 mm (1,18”), 50 mm (1,97”), 
100 mm (3,94”), 200 mm (7,87”)

30 mm (1,18”), 50 mm (1,97”), 
100 mm (3,94”), 200 mm (7,87”)

Přenos signálu HDR+ HDR+ HDR+ 

Napájení Bateriový blok 1 x 9 V,
Alkalický: 550 mAh

Bateriový blok 1 x 9 V
Alkalický: 550 mAh

Bateriový blok 1 x 9 V
Alkalický: 550 mAh

Materiál Nerezová ocel, POM Nerezová ocel, POM Nerezová ocel, POM

Hmotnost bez dříku Přibl. 920 g Přibl. 920 g Přibl. 920 g

Teplotní rozsah Provoz: 10–50 °C, 
Uskladnění:  5–70 °C

Provoz: 10–50 °C, 
Uskladnění:  5–70 °C

Provoz: 10–50 °C, 
Uskladnění:  5–70 °C

Stupeň krytí IP68: EN60529 IP68: EN60529 IP68: EN60529

* Přesnost měření závisí na stavu (povrchová úprava, rovnoběžnost povrchu) a kalibraci obrobku.



Popis IRR91.50 IRR91.42
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e Vyhodnocení signálu Vysoká rychlost přenosu dat+ (HDR+) Vysoká rychlost přenosu dat+ 
(HDR+ a HDR-Bidi (B) )

Hmotnost 1450 g = IRR91.50-A (s kabelem)
1550 g = IRR91.50-R (s kabelem 
a ochrannou hadicí)

100 g

Napájení 12–23 VDC, max. 100 mA 12–23 VDC, max. 100 mA

Teplotní rozsah Provoz: 10°–50°, uskladnění: 5–70° Provoz: 10°–50°, uskladnění: 5–70°

Materiál Nerezová ocel Nerezová ocel

Těsnění IP68: EN60529 / IEC529 / DIN40050 IP68: EN60529 / IEC529 / DIN40050

Montáž 2x šroub s válcovou hlavou M5 Šroub se závitem M4

Infračervený přijímač
Dvousměrné infračervené přijímače mohou komunikovat simultánně s několika systémy dotekových sond 
na jednom stroji. Mají široké úhly přenosu a příjmu a mohou se používat pro všechny infračervené dotekové 
sondy a seřizovače nástrojů od společnosti Hexagon. Všechny nezbytné komponenty jsou integrovány 
do pouzdra z nerezové oceli. V ovládacím rozvaděči tak není potřeba žádného dalšího rozhraní.

Příjímač IRR91.50
• Technologie s dvěma sondami a také obousměrným HDR+  
• Dostupný s radiálním a axiálním kabelovým výstupem 
• Měření procesů a data o teplotě 
• Všestranné použití - IP68

Příjímač IRR91.42
• Měření procesů a data o teplotě 
• Technologie s obousměrným HDR+  
• Není potřeba žádný další modul nebo rozhraní  
 v ovládacím rozvaděči 
• Určený pro montáž na vřeteník – IP68



Infračervený přenos HDR+

IRP25.50 používá inovovaného infračerveného 
přenosu HDR+ ( Data Rate+). Ten zaručuje, že jsou 
zpracovávány pouze vlastní signály systému, vylučuje 
rušení působené zvnějšku přicházejícím světlem. 
Přenos HDR+ zajišťuje obousměrný přenos signálu 
mezi přijímačem a sondou a homogenní směrovou 
charakteristiku u reflexních povrchů. Navíc poskytuje, 
bez ztráty spolehlivosti procesu, zvýšený vysílací výkon 
a optimalizovanou spotřebu energie. Životnost baterie 
je díky tomu až 1 000 hodin při nepřetržitém provozu.

Technologie ITE a 
jednodoteková strategie
ITE (Inteligentní hodnocení spínání) umožňuje 
umístit sondy do předem dané polohy při vysoké 
rychlosti (až 50 000 mm/min.) a jednodoteková 
schopnost zajišťuje rychlé a přesné snímání (až 2 000 
mm/min.). Infračervená sonda se tak pohybuje k 
měřenému bodu nejvyšší rychlostí, a může spolehlivě 
snímat za konstantní měřicí rychlosti pomocí jediného 
doteku. To výrazně urychluje proces měření a šetří 
drahocenný čas výroby.

Vylepšené možnosti aktivace
Kromě osvědčených, spolehlivých možností 
mechanické aktivace, nabízí IRP25.50 také možnost 
obousměrné aktivace. Ta se provádí pomocí 
samostatně kódovaného signálu, proto je stejně 
spolehlivá jako mechanické metody.

• Patentovaná aktivace upínacím čepem 
• Patentovaná aktivace vodním spínačem 
• Mechanická aktivace HSK 
• Aktivace zap/vyp samostatně kódovaným 
infračerveným paprskem 

Technologie Chameleon
• Podporuje protokoly konkurenčních produktů 
• Jednoduchá a levná alternativa  
 při havárii sondy 
• Snadné nastavení protokolu 
• Bez nutnosti konverze při přechodu na Hexagon



Průlomová měřicí řešení 
pro různé aplikace
Pro vysokou produktivitu při sériové výrobě jsou potřeba flexibilní a efektivní měřicí řešení. 
Jako zkušený dodavatel měřicí techniky pro obráběcí stroje je pro nás jednou z priorit, abychom 
při vývoji zohledňovali současné požadavky našich zákazníků.

Automatické měření 
teploty
Teplotní sonda IRP25.50-TP 
Plně automatické měření teploty dílu před obrábění i po něm. Díky patentované 
technologii je možné kontrolovat výrobní procesy a během výroby upravovat 
parametry obrábění. Parametry závislé na teplotě mohou být spolehlivě stanoveny 
předtím, než se díl se specifikacemi tolerance posune na další obráběcí krok. Tím je 
zajištěna trvale vysoká kvalita výroby.

• Jediné teplotní sondy na trhu

• Patentovaná technologie přináší rychlé měření  
 teploty dílů, což přispívá k přesným výsledkům výroby

• Spolehlivé stanovení parametrů závislých na teplotě  
 umožňuje lepší řízení výrobních procesů



Patentovaná technologie

Technologie Dual-Probe
Simultánní měření dvěma sondami IRP25.50 s pouze jedním přijímačem IRR91.50.

Metody aktivace
Aktivace upínacími čepy a vodními spínači.

Dříky HSK s technologií Thermo-Lock®

Zabraňuje tepelnému rozpínání dříku do těla sondy.

Seřizovač nástrojů s upravitelnými polohami
Rychlá výměna na předem instalovanou magnetickou základovou desku.
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Měřicí systém s infračerveným přenosem 
 IRP40.02 / IRP40.02-LF
Extrémní akcelerace, vysoké rychlosti určování polohy, stálé vibrace,  
výměny nástrojů, zvýšené teploty ani agresivní chladicí směsi  
– nic z toho není pro dotekové sondy Hexagon překážkou. Díky 
kompaktnímu a robustnímu designu se tato sonda může používat 
pro aplikace v extrémně náročném prostoru. 

IRP40.02-LF má opakovatelnost 0,3 μm 2 sigma. I při vysokých rychlostech 
snímání a větším přesahu doteku zůstávají spínací síly IRP40.02-LF nízké 
a tak chrání vysoce citlivé díly před poškozením.

• Detekce „Z-Crash“ zaručuje spolehlivost procesů
• Kratší měřicí cykly bez ztráty spolehlivosti procesů
• Přesná měření pomocí jediného snímání
• Životnost baterie víc než 800 hodin při nepřetržitém provozu

Popis IRP40.02 IRP40.02-LF
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Směry snímání ±X; ±Y; -Z ±X; ±Y; -Z

Maximální přesah doteku XY  ±12,5°; Z -5mm XY  ±12,5°; Z -5mm

Statická spínací síla XY  0,8 N, Z  5,7
(při doteku 50 mm)

XY  0,5 ±0,2 N, Z  3,0 N ±10 %
(při doteku 30 mm)

Opakovatelnost
(výchylka z jednoho směru)

Max. 0,5 μm (2 sigma) 
při doteku 50 mm
a rychlosti snímacího posuvu 254 
mm/min

Max. 0,3 μm (2 sigma) 
při doteku 30 mm
a rychlosti snímacího posuvu 254 
mm/min

Doporučený snímací posuv Max. 2 000 mm/min Max. 1 000mm/min

Napájení 2x baterie (3,6 V / ½ AA) 2x baterie (3,6 V / ½ AA)

Max. životnost baterie Přibl. 800 h při nepřetržitém 
používání,12 měsíců 
při pohotovostním režimu

Přibl. 800 h při nepřetržitém 
používání,12 měsíců 
při pohotovostním režimu

Materiál Nerezová ocel Nerezová ocel

Hmotnost bez dříku Přibl. 390 g Přibl. 390 g

Teplotní rozsah Provoz: 5–55° C
Uskladnění: 5–70° C

Provoz: 5–55° C
Uskladnění: 5–70° C

Těsnění IP68: EN60529 IP68: EN60529
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Sériová výroba bez snížení kvality
Při sériové výrobě jsou na výrobní procesy kladeny ty nejvyšší požadavky. Krátké doby cyklu při nepřetržité výrobě 
vyžadují nejvyšší stupně spolehlivosti procesů a zároveň minimální zásahy rukou.



Široká škála aplikací
Hexagon nabízí infračervené dotekové sondy s různými pracovními principy pro řadu různých aplikací a velikostí  
strojů a také ručně měnitelný infračervený systém seřizování nástrojů, který se dá použít spolu s kteroukoliv  
infračervenou dotekovou sondou.

Technologie Thermo-Lock®

• Brání přenosu tepla z vřetena na sondu
• Eliminuje nekontrolované rozpínání dříku a těla sondy
• Dříky HSK s technologií Thermo-Lock® jsou dostupné v různých velikostech

IRP40.42
Měřicí jednotka je speciálně navržená pro měření citlivých 
materiálů a geometrií tenkých, křehkých dílů. Pracuje 
s konstantně nízkými spínacími silami a může být vybavena řadou 
doteků a kulových měřicích hrotů od Ø 0,2 mm. I při vysokých 
rychlostech snímání a větší odchylce doteku zůstávají přítlačné 
síly IRP40.42-LF konstantně nízké a tak chrání jemné, vysoce 
citlivé díly před poškozením.

• Konstantní, minimální přítlačné síly 
• spolehlivý infračervený přenos HDR+ 
• Dříky HSK s technologií Thermo-Lock®

IRP40.50
Tato ultra malá infračervená sonda s průměrem pouhých 25 mm 
a délkou 42,4 mm může pracovat v jakkoliv malém obráběcím 
centru a zůstává dost prostoru pro měření na ose Z bez rizika 
kolize. Sonda IRP40.50 je vysoce přesná a také vhodná pro jemné 
a malé díly, protože má malou přítlačnou sílu 1,3 N (X/Y).

• Nejmenší infračervená sonda na světě 
• Spolehlivý obousměrný infračervený přenos HDR 
• Energeticky efektivní a ekonomická



IRT35.70
Infračervený seřizovač nástrojů pro frézy a obráběcí centra 
umožňuje různé polohování seřizovače nástrojů podle 
daného úkolu. Při používání magnetického držáku se může 
seřizovač nástrojů umístit do široké škály poloh na stole.  
Náš systém, na který je podána žádost o patent, poskytuje 
vysoce přesné a opakovaně upravitelné polohování seřizovače 
nástrojů. V pracovním prostoru nepřekáží žádné nešikovné 
kabely ani jiné hardwarové příslušenství. Měření nástrojů 
i kontroly jejich poškození  
se mohou provádět flexibilně pomocí jediného zařízení.

• Rychle se připevní na předinstalovanou základovou desku 
• Bezdrátový, vyjímatelný, nezmenšuje oblast obrábění 
• Stroje ho mohou sdílet
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Popis IRP40.42 IRP40.50 IRT35.70

Opakovatelnost při měření sondou  
z jednoho směru

2 sigma ≤ 1 μm při doteku 20 
mm a rychlosti snímacího 
posuvu 254 mm/min

≤ 1 μm 2 sigma ≤ 1 μm 2 sigma
při 100 mm/min

Směry měření ±X, ±Y, -Z ±X, ±Y, -Z ±X, ±Y, -Z

Max. vychýlení doteku X/Y ±14°; Z -4 mm X/Y = ±11°; Z = -3 mm X/Y ±12,5°; Z -5 mm

Spínací síla X/Y = 0,08 N, Z = 0,8 N X/Y = 1,3 N, Z = 3 N X/Y = 2 N, Z = 8 N

Doporučené snímání Max. 480 mm/min Max. 2 000 mm/min –

Napájení 2x baterie (3,6 V / ½ AA) 3x baterie 3 V, typ CR2032 1x baterie (3,6 V ½AA)

Životnost baterie Přibl. 800 h při nepřetržitém 
používání (12 měsíců 
při pohotovostním režimu)

Přibl. 400 h 
při nepřetržitém používání

_

Hmotnost bez dříku Přibl. 250 g Přibl. 78 g Přibl. 750 g  
(bez základové desky)

Materiál Nerezová ocel Nerezová ocel,
polyamid

Nerezová ocel

Stupeň krytí IP68: EN60529 IP68: EN60529 IP68: EN60529

Teplotní rozsah Provoz: 10–50 °C, uskladnění: 
5–70°

Provoz: 10–50 °C,  
uskladnění: 5–70°

Provoz: 10–50 °C
Uskladnění: 5–70°

Nejmenší nástroj pro měření 
délky při rychlosti
snímání 100 mm/min
Ø 0,05 mm (0,02”)
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Feinmechanik Leipold, 
Blechhammer, Německo
Pokud používáme doteky nástrojovými kuličkami, 
které mají v průměru jen 0,2 mm, můžeme měřit 
i ty nejmenší obrysy při nejnižší možné měřicí síle. 
A protože Feinmechanik Leipold používá dotekovou 
sondu IRP40.40-LF ve verzi Thermo-Lock®, znamená 
to, že „již nemáme žádné odchylky na ose Z,“ říká Fredi 
Leipold, majitel společnosti. Patentovaná technologie 
Thermo-Lock® zabraňuje tepelnému rozpínání dříku do 
těla sondy nebo měřicí jednotky.

Díky dotekovým sondám od 
společnosti Hexagon máme 
vyšší přesnost, menší počet 
předělávek a významně 
šetříme výrobní čas,“  
popisuje Leipold.

Ohlasy zákazníků
Vysoce kvalitní měřicí systémy od společnosti Hexagon jsou speciálně navržené a vyrobené pro použití v obráběcích strojích. 
Nabízejí výrobcům maximální přesnost a spolehlivost. Zde jsou výňatky z komentářů uživatelů snímacích systémů Hexagon 
s infračerveným přenosem.

Werkzeug- und Maschinenfabrik Ray AG, 
Nänikon, Švýcarsko 
,,Firma Werkzeug- und Maschinenfabrik si vybrala sondu 
IRP25.50 díky vynikajícímu vyzařování signálů dosahovanému 
tím, že jsou diody transmiteru uspořádány takovým způsobem,  
aby signály byly na vyleštěných površích konzistentně 
odráženy a vyzařovány. Tvrzené sklo navíc tyto diody chrání 
před účinky všech chladicích směsí a třísek, a protože je 
vše utěsněné podle normy IP68, vydrží tlak až jednoho 
metru vodního sloupce,” říká Andi Baumann, výrobní ředitel 
společnosti Ray AG.

Po negativních zkušenostech s 
jinými produkty byl toto pro nás 
rozhodující faktor,”  
vysvětluje Baumann.

https://www.hexagonmi.com


Společnost Hexagon je světovým lídrem v oblasti metrologie, softwaru 
a autonomních řešeních. Zvyšujeme efektivitu, produktivitu a kvalitu v 
průmyslu, výrobě, infrastruktuře, bezpečnosti a aplikacích mobility. 

Naše technologie vytvářejí městský a produkční ekosystém směřující k vyšší 
propojenosti a autonomii.

Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon poskytuje řešení, 
která využívají data z vývoje, konstrukce, výroby a metrologie takovým 
způsobem, aby byla výroba chytřejší a efektivnější. Více informací najdete na 
hexagonmi.com.

Další informace o společnosti Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) najdete 
na hexagon.com. Sledujte nás na @HexagonAB.
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