
PŘEHLED PRODUKTŮ

m&h MĚŘÍCÍ DOTYKOVÉ SONDY
S RÁDIOVÝM PŘENOSEM 
MĚŘENÍ V OBRÁBĚCÍM STROJI 
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m&h RWP20.50

FLEXIBILNÍ – MODULÁRNÍ 
PŘIPRAVENÉ PRO BUDOUCNOST
Modulární systém dotykových sond je použitelný pro celou řadu aplikací. Snadná možnost změny díky 
jednoduchému našroubování nejrůznějších měřidel. Dostupná jsou dvarůzná měřidla a teplotní snímač. 
Do budoucna se plánuje vývoj dalších sond a senzorů, které mohou být použity na stejném systémovém 
základu. 

• Spolehlivý, bezpečný rádiový přenos
• Technologie ITE – 
 s předdefinováním poloh pomocí High Speed
• Bezpečné, spolehlivé metody aktivace
• Robustní, flexibilní a umožňující další rozšíření funkcí

Inovativní myšlení a jednání  
zaměřené na potřeby zákazníka  
umožňuje navržení jedinečných  
řešení v oblasti měření
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m&h RWP20.50-PP
Verze PP je vybavena výměnným 
trojramenným měřícím členem 
PP41.00. Tento spolehlivý standard 
je k univerzálnímu použití a skvěle 
vhodný pro celou řadu měření ve 
frezkách. Systém umožňuje využiti 
také dotykového kříže.

m&h RWP20.50-MY
Verze MY je vybavena měřící vložkou 
MY21.00 s patentovaným půlkulovým 
měřícím členem. Diky optimalní a 
stabilní nulové poloze system zvlašť 
doporučujeme pro stroje bez natáčení 
vřetene / karusely.

m&h RWP20.50-TP
Verze TP je vybavena měřidlem teploty 
TP44.10 s patentovanou technologií 
měření teploty. Systém nabízí správné 
řešení pro obrobky choulostivé na 
teplotu. Měření teploty před obráběním 
a během obrábění.

VÍC NEŽ FLEXIBILNÍ
Společnost m&h nabízí dva měřidla s různými principy funkcí a měřidlo teploty,  
které nabízí nekompromisní přesnost za drsných podmínek práce s obráběcími stroji.

Vaše výhoda:
• Různá měřicí zařízení na jednom systémovém držáku - základně
• Cenově efektivnějši při různých požadavcích na měření
• Úspora skladových nákladů díky flexibilitě 
• Nejlepší příprava do budoucna
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m&h RWR95.50
Kompaktní rádiový přijímač RWR95.50 
Komunikuje s rádiovými měřicími 
sondami m&h v rozsahu 2,4 GHz. 
Bezpečný přenos díky MDR (Multi Data 
Rate) a lze jej snadno namontovat na 
optimálním místě ve stroji. Technika 
sekvenčního rozprostření spektra 
i vícenásobný přenos datových 
záznamů vytváří spolehlivý přenos a 
zajišťuje rychlý a bezporuchový měřicí 
postup.

m&h RWR95.40
Kompaktní rádiový přijímač RWR95.40 
komunikuje se všemi rádiovými  
sondami od m&h a lze jej snadno 
namontovat na optimálním místě ve 
stroji. Během zapnutí jsou v okolí  
neustále kontrolovány rušivé  
frekvence (SCS). 



PP41.00 MY21.00 TP44.10
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Popis PP41.00 
Měřící člen

MY21.00 
Měřící člen

TP44.10
Měřící člen

R
W

P
 2

0.
50

Přesnost opakování při 
snímání z jednoho směru

2 sigma  ≤  1 µm 
s dotykovým hrotem 
50mm a snímací rychlostí 
254 mm/min

2 sigma  ≤  1 µm 
s dotykovým hrotem 
50mm a snímací rychlostí 
254 mm/min

-

Doporučená rychlost snímání Max. 2000 mm/min 500 mm/min

Směr snímání ±X, ±Y, -Z -Z

Max. vychýlení doteku: XY ±12,5°; Z –6 mm XY ±14°; Z –4,5 mm -6,9 mm

Snímací síla XY = 0,3 -  1,4 N; 
 Z = 2,5 - 12,5 N
(s dotekem 50 mm )

XY = 1 N;
 Z = 6 N
(s dotekem 50 mm )

13N
(Snímací síla 50 mm 
Snímač teploty)

Prodloužení Ø 25 (0.98“) 30mm (1.18”), 50mm (1.97”),100mm (3.94”), 200mm (7.87”)

Elektrické napájení 1 x 9 V lithiová bloková baterie: 1200 mAh, Alkaline: 550 mAh 
Životnost baterie při trvalém 
provozu (snímání každé 
2 sekundy)

až 1000 hodin

Hmotnost bez kužele cca. 920g

Rozsah teplot Skladování:   5 °C – 70 °C, Provoz: 10 °C – 50 °C

Materiál nerezavějící ocel

Přenos signálu 433 MHz / 2.4 GHz 

Krytí IP68: EN60529

TECHNICKÉ ÚDAJE
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Popis RWR95.50 RWR95.40

R
ÁD

IO
VÝ

 P
Ř

IJ
ÍM

AČ

Kmitočet přijímaného signálu 2400-2483,5 MHz (2,4GHz) 433,075 – 434,650 MHz
Vysílací -/přijímací vzdálenost až 18 m až 18 m
Kmitočtová šíře kanálů – 64 / 25 KHz

Certifikát EMC shoda

Elektrické napájení: 12 - 32 VDC, max. 100 mA

Hmotnost 1450g = RWR95.50-A ( s kabelem)
1550g = RWR95.50-A 
( s kabelem a ochranou PUR 
hadicí–chráničkou)

ca. 268 g

Rozsah teplot Skladování:   5 °C – 70 °C, Provoz: 10 °C – 50 °C

Materiál Nerezavějící ocel

Krytí IP68: EN60529, IEC529/DIN40050

Upevnění 2x šrouby s válcovou hlavou M5 7 možných způsobů montáže

Propojovací kabel 15 m s vodiči –

m&h RÁDIOVÝ PŘIJÍMAČ 
Kompaktní rádiový přijímač komunikovat se všemi rádiovými sondami od m&h a lze jej snadno namontovat  
na optimálním místě ve stroji. Všechny potřebné komponenty jsou integrovány do nerezového krytu,  
takže v rozvaděči není nutné žádné další rozhraní.

m&h RWR95.50

• Komunikuje s rádiovými měřicími sondami m&h v rozsahu  
 2,4 GHz. Bezpečný přenos díky MDR (Multi Data Rate) a 
• Zpracovává naměřené a teplotní údaje
• Bezpečný přenos prostřednictvím MDR 
 (Multi Data Rate) a AFS (Automatic Frequency Select)
• Díky stavovým LED je kvalitu příjmu okamžitě vidět

m&h RWR95.40

• Komunikuje s rádiovými měřicími sondami m&h  
 v rozsahu 433 MHz 
• Osvědčená a spolehlivá technologie SCS
• Bez nutnosti přídavného modulu nebo rozhraní 
 ve skříňovém rozvaděči
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FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ MĚŘENÍ 
V OBRÁBĚCÍM STROJI
Dotykové sondy m&h poslední generace nabízejí nejrůznější možnosti využití v obráběcím 
stroji. Spolehlivost a přesnost jsou klíčem pro trvale vysokou kvalitu při optimalizované 
délce procesů. Tím, že může být RWP20.50 použita jako měřící sonda i jako teplotní senzor, 
jsou náklady na skladování náhradních přístrojů mnohem nižší než by tomu bylo u 
separátních přístrojů. Toto je další výhoda, především při „štíhlé výrobě“ (Lean production). 

Dotykové sondy m&h osvědčeným způsobem splňují všechny požadavky spojené s použitím 
v obráběcím stroji. Extrémní zrychlení, vysoká rychlost polohování, neustálé vibrace, tvrdé 
výměny nástroje, zvýšené teploty a agresivní chladicí kapaliny – pro dotykové sondy m&h 
není nic z toho problém. Přesná mechanika m&h zajišťuje za všech těchto podmínek po 
dlouhá léta vysoce přesné spínání bez jakéhokoli opotřebení.

Robustní a s dlouhou životností
• Skleněný kroužek pro ochranu převodové skříni
• Těleso z nerezavějící oceli
• Všechna těsnění z vitonu
• Ochrana měřicího zařízení díky ochrannému krytu
• Sonda je kompletně vodotěsná s krytím IP68

Rychle, spolehlivě a přesně
• Předdefinování poloh pomocí High Speed (do 50000 mm/min) 
 díky technologii ITE (Intelligent Trigger Evaluation) 
• Strategie One Touch pro rychlé, přesné snímání (do 2000 mm/min)
• Bezpečné, spolehlivé metody aktivace sondy

Manipulace přizpůsobená použití ve výrobě
• Rychlá výměna baterií (standardní baterie) bez nářadí
• Jednoduchá výměna dotykového hrotu a snadné nastavení 
 obvodového házení
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PRODUKTIVITA V 
SÉRIOVÉ VÝROBĚ
Vysoká produktivita v sériové výrobě vyžaduje flexibilní a efektivní procesy měření. 
Mezi základní schopnosti zkušeného výrobce v oblasti měřící techniky patří zahrnutí 
aktuálních požadavků zákazníků přimo do vývoje nových systemů.

m&h RWP20.50-TP
Automaticky eviduje teplotu obrobku jak před, tak také během obrábění 
(patentováno). To umožňuje řízení výrobních procesů a úpravu parametrů 
obrábění během výroby. Parametry závislé na teplotě mohou být včetně 
tolerance přesně stanoveny ještě před tím, než přejde obrobek do další 
fáze obrábění. Tím je zajištěna konstantní vysoká výrobní kvalita.

SÉRIOVÉ VÝROBĚ
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PATENTOVANÁ TECHNIKA

Teplotní snímač m&h
Plně automatický záznam teploty obrobku

Aktivační metody m&h
Aktivace utahovacího čepu a aktivace Water Switch.

Držáky nástrojů HSK s technologií THERMO-LOCK®. 
Zabraňuje přenosu tepla z držáku nástroje na těleso sondy.

Systém měření nástrojů s proměnnou polohou m&h. 
Rychlá výměna na předem instalované magnetické základní desce.
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m&h RÁDIOVÉHO PŘENOSU

RŮZNÉ FREKVENČNÍ ROZSAHY 
RÁDIOVÉHO PŘENOSU

Nová rádiová měřicí sonda společnosti m&h RWP20.50 se dodává ve dvou různých frekvenčních  
pásmech. Nová sonda m&h RWP20.50-M je dále kompatibilní s dosavadními přístroji ve frekvenčním 
pásmu 433 MHz. Alternativně k tomu je k dispozici sonda m&h RWP20.50-G s novou rádiovou 
přenosovou technologií ve frekvenčním rozsahu 2,4–2,4835 GHz. 

Spolehlivý rádiový přenos SCS v rozsahu 433 MHz
Bezporuchový přenos signálu mezi sondou a přijímačem je hlavním kritériem pro spolehlivé měření v 
obráběcím centru. Rádiový přenos probíhá ve frekvenčním pásmu 433 MHz. Na digitálním displeji sondy 
a na přijímači lze volně nastavit 64 kanálů. Patentovaná technologie SCS (Self-Channel-Select) přijímače 
řízeného mikroprocesorem reaguje neustálou kontrolou okolí na rušivé signály. Přijímač zablokuje rušené 
frekvence pro další použití. 

Bezpečný rádiový přenos prostřednictvím MDR a AFS 
v rozsahu 2,4 GHz
Technologie MDR (Multi Data Rate) umožňuje vysoký přenosový výkon a velké datové záznamy v co 
nejkratším čase. Technika sekvenčního rozprostření spektra i vícenásobný přenos datových záznamů 
vytváří spolehlivý přenos a zajišťuje rychlý a bezporuchový měřicí postup, který je u společnosti m&h 
standardní. U technologie AFS (Automatic Frequency Select) jsou stále skenovány frekvenční rozsahy 
tohoto rádiového pásma a automaticky zvoleny dílčí frekvence, které jsou bez rušivých signálů. 
To zajistí nejen rychlý a bezporuchový vlastní přenos, ale také brání poruchám způsobeným systémy 
WLAN nebo jinými rádiovými zdroji. Měřicí signály budou při kontaktu sondy na místě měření 
velmi rychle přeneseny do řídicí jednotky, aby byly v co nejkratší době bez zpoždění převzaty a tím 
byla zajištěna jednotná přesnost měření.
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STATE-OF-THE-ART

ITE-Technologie
ITE (Intelligent Trigger Evaluation) Vám umožňuje předdefinování poloh pomocí 
High Speed (do 50000 mm/min). Rychlé a přesné snímání (do 2000 mm/min) 
pomocí m&h strategie One Touch zaručuje nejvyšší přesnost. To znamená, 
že se rádiová dotyková sonda RWP20.50 společnosti m&h pohybuje nejvyšší 
rychlostí k místu měření, kde potom provádí konstantní měřicí rychlostí snímání 
pouze jedním dotekem. To výrazně zrychluje proces měření a šetří cenný výrobní čas.

Rozšířené možností aktivace
Vedle osvědčených, bezpečných, mechanických možností aktivace, nabízí 
sonda m&h RWP20.50 také možnost obousměrné aktivace přes 1x pár M-funkcí. 
Ta probíhá pomocí odděleně kódovaných signálů a zcela se tak vyrovná po 
stránce spolehlivosti mechanickým metodám aktivace např. za čep.
• Patentovaná metodám aktivace např. za čep upínání
• Mechanicka aktivace HSK
• Patentovaná aktivace vodou/vzduchem - Water Switch



m&h RWP38.41
Kompaktní rádiová sonda RWP38.41 se výborně hodí  
pro použití v obráběcích centrech, která mají limitovaný  
maximální průměr nástroje a omezenou výšku osy Z,  
především pak pro 5-ti osé hlavy. Lze ji libovolně  
prodloužit a skvěle se hodí pro komplexní měření.  
Díky obousměrné funkci může být provozována s  
rádiovým systém ustavování nástrojů RWT35.50 a  
pouze s jedním přijímačem RWR95.40. Vybavená  
upínačem nástrojů s patentovanou technologií  
THERMO-LOCK® poskytuje sonda i přes velké  
teplotní rozdíly přesné výsledky měření
 
• Osvědčený, spolehlivý rádiový přenos s použitím SCS 
• Patentovaná technologie THERMO-LOCK® 
• Flexibilní, modulárně prodloužitelný

m&h RWT35.50
Rádiový systém ustavování nástrojů RWT35.50 s  
variabilními polohami pro frézky a obráběcí centra.  
Díky magnetickému uchycení lze systém umístit na  
nejrůznější místa přímo na stole stroje. Systém, který je 
přihlášený k patentování, vykazuje velmi vysokou úroveň 
manuální opakovatelnosti.Měření nástroje a detekci  
zlomení nástroje tak lze provádět flexibilně pouze jedním 
přístrojem, rovněž u strojů s kyvadlovým obráběním.

• Rychlé vložení na předmontované základní desce
• Osvědčený, spolehlivý rádiový přenos s použitím SCS
• Možno použít na více strojích

KOMPAKTNÍ A DVOJSMĚRNÉ 
PROVEDENÍ PRO NEJRŮZNĚJŠÍ ÚLOHY
Výrobce m&h nabízí další sondy s rádiovým přenosem na nejrůznějších funkčních principech 
pro nejrůznější aplikace a velikosti strojů s ručně výměnným radiovým systémem měření 
nástrojů, který lze používat i do více strojů .

TECHNOLOGIÍ THERMO-LOCK®

• Zabraňuje přenosu tepla z nástrojového vřetena na sondu

• Eliminuje nekontrolované roztažení upínače nástrojů a sondy

• Upínač HSK s technologií THERMO-LOCK® k dostání v různých velikostech

m&h MĚŘÍCÍ DOTYKOVÉ SONDY S RÁDIOVÝM PŘENOSEM
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Popis RWP38.41 RWT35.50

P
Ř

E
H

LE
D

Přesnost opakování při 
snímání z jednoho směru

2 sigma  ≤  1 µm s dotykovým 
hrotem 50mm a snímací 
rychlostí 254 mm/min

2 Sigma  ≤ 1 µm
(jednosměrná)

Směr snímání ±X, ±Y, -Z

Max. vychýlení doteku X/Y ±12,5°; Z –6 mm –

Maximální vychýlení doteku XY = ±12,5°; Z = -6 mm

Snímací síla X/Y = 0,3 - 1,4 N, Z = 2,5 - 
12,5 N, (s dotekem 50 mm, 
jednosměrná )

XY = 0,3 - 1,4 N; 
Z = 2,5 - 12,5 N, jednosměrná

Doporučená rychlost snímání Max. 2000 mm/min –

Nejmenší nástroj – Ø 0,5 mm

Životnost baterií 325 h hodin při stálém 
provozu

100% = 325 h 
     5% = 219 d
Standby = 230 d

Hmotnost cca. 460 g (bez kužele) cca. 940 g (bez základní desky)

Elektrické napájení 2x batterie (3,6 V ½AA)

Rozsah teplot Skladování: 5 °C – 70 °C, Provoz: 10 °C – 50 °C

Materiál nerezavějící ocel

Krytí IP68: EN60529

Přenos signálu 433,075 – 434,650 MHz

Počet kanálů 64

Kmitočtová šíře kanálů 25KHz

TECHNICKÉ ÚDAJE



Weingärtner Maschinenbau GmbH, 
Rakousko
Společnost m&h používá hned od počátku chráněné 
průmyslové rádiové pásmo 433 MHz se 64 volně 
volitelnými kanály. Vysoce pokroková a neustále 
vylepšovaná elektronika zaručuje vysoké výkony 
vysílačů a přijímačů s cílem zajistit bezpečný přenos 
dat i v extrémních podmínkách a vyvarovat se 
zbytečným prostojům strojů z důvodu nedostatečné 
intenzity signálu apod. 

Ve společnosti Weingärtner si ale zvláště pochvalují 
jinou vlastnost novějších měřicích sond od společnosti 
m&h – totiž možnost vyšroubovat měřicí ústrojí a 
modulární konstrukci sond. 

Rádiové signály bezpečné v 
procesu zajišťují přesnost 
ve velkých strojích”
Weingärtner Maschinenbau GmbH.

                                  

BBG GmbH & CO. KG,  
Německo
Rádiové sondy m&h pracující ve frekvenčním rozsahu 
pásma 433 MHz opět stanovují výkonové měřítko 
na trhu. Ve všech případech, kde místní podmínky 
přinášejí nutnost hledat alternativní řešení, se 
uživatelé rozhodli pro nové průmyslové frekvenční 
pásmo 2,4 GHz, které se již široce používá v mnoha 
průmyslových aplikacích. Díky novým technologiím se 
společnosti m&h podařilo zajistit bezpečné podmínky 
i v tomto frekvenčním pásmu.

Sonda, která byla nejdříve provizorně instalovaná na 
jednom stroji, fungovala hned napoprvé bez poruch. 
Takže byl na novou technologii 2,4 GHz společnosti 
m&h brzy přestavěn také druhý stroj. 

Od této změny jsme již neměli ani 
jedno chybné měření,” 
říká s potěšením Michael Späth

SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI
Společnost m&h konstruuje a vyrábí speciálně k využití v obráběcích strojích vysoce kvalitní 
měřicí systémy, které se vyznačují nejvyšší přesností a procesní spolehlivostí. Níže uvádíme výtahy 
z uživatelských zpráv o použití systémů měření nástrojů m&h měřící dotykové sondy s rádiovým přenosem

PŘÍPADOVÉ STUDIE



m&h Inprocess Messtechnik GmbH
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Hexagon Manufacturing Intelligence pomáhá průmyslovým 
výrobcům rozvíjet rozmanité současné technologie a 
produkty zítřka, které změní životy lidí. Protože jsme 
předním specialistou na měřicí a výrobní řešení, naše 
odbornost v oblasti detekce, promyšlení, akce – tedy sběru, 
analýzy a aktivního využívání naměřených dat – dává našim 
zákazníkům jistotu, že dokážou zvýšit rychlost výroby a 
zvýšit produktivitu při současném zlepšení kvality produktů.

Prostřednictvím lokálních servisních center, výrobních 
závodů a obchodních oddělení na pěti kontinentech 
formujeme inteligentní změnu výroby, abychom vybudovali 
svět, ve kterém kvalita řídí produktivitu. Další informace 
naleznete na HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence je součástí skupiny 
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), 
předního světového poskytovatele informačních technologií, 
které zvyšují kvalitu a produktivitu napříč geoprostorovými a 
průmyslovými aplikacemi.

SOUŘADNICOVÉ MĚŘICÍ STROJE

3D LASEROVÉ SKENOVÁNÍ

SNÍMACÍ SYSTÉMY PRO SMS

PŘENOSNÁ MĚŘICÍ RAMENA

SLUŽBY

LASER TRACKER SYSTÉMY & STANICE

MULTISENZOROVÉ A OPTICKÉ SYSTÉMY

SKENERY S BÍLÝM SVĚTLEM

SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ PRO METROLOGII

CAD / CAM

STATISTICKÉ PROCESY KONTROLA

AUTOMATIZOVANÁ ŘEŠENÍ

MIKROMETRY, POSUVNÁ MĚŘÍTKA A KALIBRY

SOFTWARE PRO NÁVRH A VÝPOČET NÁKLADŮ
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