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A VÁLLALATI 
MÉRÉSTECHNIKAI 
MEGOLDÁSOK
VÁLLALATI MÉRÉSTECHNIKAI 
MEGOLDÁSOK (EMS) 
FOLYAMATIRÁNYÍTÁSHOZ ÉS 
FEJLESZTÉSHEZ
A PC-DMIS EMS segítségével a méréstechnikai információs rendszer minden 

gyártó egyedi igényeinek megfelelően alakítható. Az EMS programcsomag közös 

technológián alapuló, rugalmas és nagy teljesítményű integrált méréstechnikai 

szoftver termékek csoportja. 

A PC-DMIS EMS segít a gyártóknak a méréstechnikai képességek beépítésébe a 

gyártási folyamat több szakaszába a tervezéstől a gyártásig. Ez a több szakaszban 

történő interakció javítja az információk rendelkezésre állását, és lehetővé teszi az 

adatokra alapozott döntéshozatalt, amely javíthatja a működést. 

ZÁRT ADATRENDSZERŰ GYÁRTÁS
Mindegyik PC-DMIS modul szabványos programozási felületet használ annak 

érdekében, hogy vizsgálati programokat biztosítson a mérőeszközök széles 

választékához. A vizsgálati rutin először megmondja a vizsgáló programnak, hogy 

milyen módon vizsgálja meg az alkatrészt, majd azt, hogy hogyan tudja elemezni 

a létrehozott adatokat. Az eredmények bekerülnek a PC-DMIS jelentéskészítő 

programba, amely szabványos a PC-DMIS minden verziójában. Ez azt jelenti, 

hogy bármi legyen is az adatforrás, a felhasználók könnyedén létrehozhatják és 

értelmezhetik a jelentéseket, és megtehetik a javító intézkedéseket. 

ADATÖSSZESÍTÉS
A PC-DMIS rugalmas, nagy teljesítményű jelentéskészítő programja részletes 

információkat biztosít az egyes alkatrészekről. Az SPC alkalmazások lehetővé 

teszik nagy számú alkatrészről származó összesített eredmények elemzését. 

Ennek érdekében a PC-DMIS EMS a DataPage + SPC szoftvert biztosítja. A 

PC-DMIS bármely kiadásából származó adatok elemzését a rendszer valós 

időben összevonja a műszerfalakon és olyan jelentésekben, amelyek alapján 

intézkedéseket lehet tenni.

A PC-DMIS BEMUTATÁSA
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A CAD A KULCS
A CAD mindig is a PC-DMIS EMS integrált része volt.  

A CAD használata:

• A tervezők beépítik a vizsgálati követelményeket a 

modellbe.

• A programozók kidolgozzák vizsgálati rutinjaikat.

• A mérőszoftver összehasonlítja az eredményeket a 

modellel.

• A jelentések tartalmazhatják a CAD modellt az egyszerű 

értelmezés érdekében.

• A mérési eredményeket visszafejtéshez és további 

értékeléshez használják. 

A PC-DMIS EMS termékek számos ponton kapcsolódnak 

CAD-hoz. A legtöbb fordítót tartalmaz a fő semleges 

CAD szabványokhoz (IGES, STEP stb.). A legigényesebb 

alkalmazásokhoz közvetlen CAD csatolók (DCI-k) és 

közvetlen CAD fordítók (DCT-k) állnak rendelkezésre.

A közvetlen CAD csatoló (DCI) közvetlenül az eredeti CAD 

modellen működik, a CAD adatbázison keresztül hozzáférve, 

fordítás nélkül, és ez az eredeti legpontosabb ábrázolása. A 

DCI használata egy „seat”-et foglal el a CAD rendszeren.  

A közvetlen CAD fordító (DCT) a CAD modellt közvetlenül 

az eredeti formátumból PC-DMIS formátumba alakítja át 

semleges fordítás nélkül. Ez nem foglal el „seat”-et a CAD 

rendszeren.

PC-DMIS EMS MÉRÉSTECHNIKAI 
TERMÉKEK
Minden PC-DMIS mérőmodul a bevált PC-DMIS technológián 

alapul, és közös architektúrával rendelkezik.  

PC-DMIS EMS:

• A mérőkészülék konfigurációk és eszköztípusok széles 

választékát támogatja, a hagyományos CMM-ektől a 

hordozható eszközökig és a szerszámgépekig.

• Közös programozási felületet és univerzális szabályokat 

használ minden kiadásában. Ez lerövidíti a tanulási időt 

és csökkenti a képzési költségeket.

• Programokat oszt meg a különböző gépek és érzékelő 

típusok között minimális szerkesztési igénnyel.

• Egy közös adatbázisban tárolja a mérési adatokat és 

információkat, lehetővé téve a felhasználók számára, 

hogy elemezzék a folyamatokat az idő múlásával és a 

különböző típusú eszközök között.

• Egy közös jelentéskészítő technológiát használ, amely 

lehetővé teszi a jelentéssablonok részprogramok közötti 

megosztását, valamint a meglévő és az új generációs 

jelentések gyors testreszabását.

• Egy gyorsindító funkcióval rendelkezik, amely lehetővé 

teszi a felhasználók számára, hogy minimális késéssel 

kezdjék használni a készüléket.

• Egyetlen NIST és PTB által hitelesített algoritmus 

készletet tartalmaz.

PC-DMIS KÖRNYEZET 
MÉRETEZHETŐ, RUGALMAS PROGRAMOZÁSI 
ESZKÖZÖK
A TERMELÉKENYSÉG ÉS A MINŐSÉG FOKOZÁSA A KÖVETKEZETESSÉG, 
MÉRETEZHETŐSÉG ÉS RUGALMASSÁG RÉVÉN
A PC-DMIS EMS bármilyen méretű gyártó részére méréstechnikai szoftverek szorosan integrált programcsomagját 

biztosítja. A zökkenőmentesen együttműködő modulok egységes megjelenést és stílust biztosítanak a mérési műveletek 

minden szakaszában, beleértve a vizsgálat tervezését, a programfejlesztést, az alkatrész mérését, az eredményelemzést, a 

jelentéskészítést és jelentéselosztást.
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PC-DMIS CAD++
A CAD ++ lehetővé teszi a felhasználók számára a legösszetettebb alkatrészek 
mérését. Ez a rendszer tartalmazza a CAD valamennyi funkcióját, és azokon felül 
lehetővé teszi összetett, bonyolult körvonalú alkatrészek, például vékonyfalú 
fémlemezek, műanyagok, turbinalapátok és öntvények mérését is. A CAD++ 
számos szkennelő eszközt támogat, és nagy adatmennyiségek kezelésére 
szolgáló algoritmusokat is tartalmaz. Kapcsolódik a CAD-rendszerekhez, így a 
felhasználók közvetlenül, páratlan sebességgel és pontossággal össze tudják 
hasonlítani a mérési eredményeket a modellekkel.  A számos funkció együtt is 
könnyen kezelhető. 

PC-DMIS CAD 
A CAD olyan prizmatikus alkatrészeket gyártó vállalatok számára kiváló választás, 
amelyek CAD rendszereket is be szeretnének vonni a vizsgálati műveletekbe. 
Kibővíti a PRO képességeit azáltal, hogy lehetővé teszi a felhasználók számára 
az alkatrészek programozását és vizsgálatát a CAD használatával a klasszikus 
tervrajzoktól egészen a teljes háromdimenziós szilárd testekig. A CAD lehetővé 
teszi az összes PC-DMIS EMS CAD-hoz kapcsolódó technológiának teljes körű 
használatát. Tartalmaz egy intuitív grafikus felületet, valamint olyan varázslókat, 
amelyek végigvezetik a programozási folyamaton a mérnököket. A CAD tartalmaz 
egy kinematikus gépmodell könyvtárat a szimulációhoz, és lehetővé teszi a 
felhasználóknak, hogy szükség esetén újakat adjanak hozzá.

PC-DMIS PRO 
A PRO megfelel azon vállalatok alapvető igényeinek, amelyeknek nem szükséges 
integrálniuk a CAD rendszert, és nem szükséges körvonalazott alkatrészeket 
mérniük. A PRO ideális az alkatrész programozásban kezdő felhasználók számára, 
akik még nem rendelkeznek CAD tapasztalatokkal. A folyamatot leegyszerűsítő 
funkciók többek között a "Guess" (Felismerés) üzemmódok, amelyek 
automatikusan azonosítják a mért jellemző jellegét, valamint a számos alapvető 
mérési funkciót automatizáló Quick Start (Gyorsindítási) rutinok. Rendelkezik 
továbbá számos programozási, elemző és jelentéskészítő eszközzel is.

KÜLÖNBÖZŐ KÉPESSÉGSZINTEK A KÜLÖNBÖZŐ KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ 
MEGFELELÉSHEZ
Az egyes alkatrészek esetén eltérőek a mérési követelmények. Az eltérő követelményeknek való megfelelés érdekében a PC-

DMIS EMS a legtöbb mérési termékéhez három konfigurációt kínál.

A TERMELÉKENYSÉG FOKOZÁSA OFFLINE PROGRAMOZÁSSAL
A PC-DMIS a CAD és CAD ++ konfigurációk offline licenceit kínálja olyan üzemek számára, ahol az üzemidő értékes erőforrás. 

Az offline verziók lehetővé teszik, hogy a vizsgálókészülékeket elsősorban az alkatrészek mérésére használják, nem 

pedig az alkatrészprogramozáshoz. Az offline licenc azt jelenti, hogy a felhasználók CAD modellek használatával offline 

módon fejleszthetik, tesztelhetik és hibajavíthatják a vizsgálati rutinokat. A szimulált programvégrehajtás a gépek pontos 

kinematikai modelljein lehetséges, így a programok tesztelése megtörténhet, mielőtt azokat egy valós gépen használnák.

MÉRETEZHETŐ, RUGALMAS PROGRAMOZÁSI ESZKÖZÖK
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PC-DMIS CMM
A VÁLLALATI MÉRÉSTECHNIKA 
ALAPJA

A PC-DMIS CMM programozási, kiértékelő és grafikus motorjai alapul 

szolgálnak az összes többi PC-DMIS szoftver verziójának felépítéséhez, 

megkönnyítve ezzel az ügyfelek számára egy integrált vállalati 

méréstechnikai stratégia kialakítását egy közös szoftverplatformon. 

A PC-DMIS CMM szabványos szoftvert kínál minden új Hexagon 

Manufacturing Intelligence koordináta mérőberendezésen. 

Könnyen frissíthető meglévő berendezéseken, beleértve a 

legtöbb nem Hexagon CMM-t is. A PC-DMIS CMM teljes 

mértékben támogatott migrációs útvonalakat kínál számos 

meglévő régi Hexagon szoftvertermékhez. 

http://hexagonMI.com
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HATÉKONY 
JELENTÉSKÉSZÍTŐ 
ESZKÖZÖK

• A jelentések tartalmazhatják a CAD 

modellt az egyszerű értelmezés 

érdekében. A mért jellemzők 

grafikus ábrázolása akkor 

használható, ha a CAD nem áll 

rendelkezésre.

• Vizsgálati jelentések készítése 

előre meghatározott sablonok vagy 

egyedi formátumok használatával.

• Eredmények jelentése közvetlenül 

a DataPage + SPC elemzés és 

jelentés megosztással.

• Mérési adatok továbbítása 

harmadik fél szoftvercsomagjaihoz 

további elemzés és feldolgozás 

céljából.

3D SZKENNELÉS 
TÁMOGATÁSA

• A beolvasási útvonalak gyors 

meghatározása, valamint a névleges 

értékek és vektorok kinyerése.

• Szabad felületű és fémlemez 

alkatrészek szkennelése és mérése 

mérőfejek széles választékával, 

beleértve a tapintó, az analóg és a 

lézer mérőfejeket.

• A szkennelési módszerek széles 

választéka, valamint testreszabott 

szkennelési módszerek és sablonok.

• Az ismeretlen felületek és jellemzők 

automatikus szkennelése és 

visszafejtése.

• Manuális mérőgépek használata 

a vékonyfalú és szabad felülettel 

rendelkező alkatrészek 

szkenneléséhez.

KAPCSOLÓDÁS A CAD 
RENDSZERHEZ

• Modellek manipulálása tükrözéssel, 

rétegek hozzáadásával, az entitások 

eltávolításával, elrejtésével és 

módosításával, valamint rácsok 

hozzáadásával.

• Közvetlen CAD csatoló (DCI) 

vagy közvetlen CAD fordító (DCT) 

technológiák vagy semleges 

formátumok, például IGES és STEP 

használata.

• A lehetséges ütközések felderítése 

a CAD alkatrészek, valamint a 

tartószerkezet és készülék CAD 

modelljeinek kombinálásával.

• A CAD tájolás automatikus 

módosítása a mérőfej irányának 

megfelelően.

• Akár a legnagyobb CAD fájlok 

importálása egy nagyteljesítményű 

modern grafikus motorral.

ADATELEMZÉS
• Megismételhető és pontos 

eredmények.

• Megfelel a CMM szoftverre 

vonatkozó nemzetközi (PTB és NIST) 

szabványoknak. 

• Az ASME Y14.5, ISO 1101 és az ISO 

8015 szabványnak megfelelően 

támogatja a GD&T-t.

• Támogatja az egyéni felhasználó 

által definiált GD&T adathivatkozási 

keretprogramot.

RUGALMASSÁG ÉS 
KÖNNYŰ HASZNÁLAT

• Gyorsan ellenőrizheti vagy 

programozhatja az összetett 

alkatrészeket a hatékony, rugalmas 

grafikus felhasználói felület 

használatával.

• Minden típusú mérőfej gyorsan 

és pontosan konfigurálható 

és kalibrálható a beépített 

mérőfejkezelő funkciók 

segítségével.

• Egyetlen egér-kattintással 

szerkeszthetők a mérőfej 

útvonalak, találatok adhatók 

hozzá és törölhetők, távolság- 

tartó mozgatások iktathatók 

be, és módosíthatók a mérési 

paraméterek.

• A grafikus vezérlők használhatók 

az alkatrész reprezentációinak 

módosításához és a mérési 

paraméterek beállításához. 

• Teljes képernyős képek és videók 

tölthetők be a kezelőnek szóló 

utasításokba.

• Gyorsan mérhetők az összetett 

jellemzők az előre meghatározott 

rutinok gazdag készletének 

használatával.

• Személyre szabott, magas szintű 

nyelvi rutinok készíthetők, az 

eszköztárak és a menük az adott 

igényeknek és preferenciáknak 

megfelelően konfigurálhatók.

 

PC-DMIS CMM
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PC-DMIS PLANNER
A TERVEZÉS ÖSSZEKAPCSOLÁSA 
A VIZSGÁLATTAL
TERVEZÉS A VIZSGÁLATHOZ 
A vizsgálati igény be van építve a gyártási folyamatba. A PC-DMIS Planner szoftver 

egy úttörő, önálló alkalmazás, amely automatizálja az információáramlást a 

tervező részleg virtuális világa és a gyártásért felelős mérnöki részlegek valós 

világa között. Kétirányú kapcsolatot teremt a CAD modellek és a kapcsolódó 

vizsgáló programok között.

A VIZSGÁLATI KÖVETELMÉNYEK BEÉPÍTÉSE A CAD 
MODELLEKBE
A PC-DMIS Planner automatizálja a tervezési követelmények és módosítások 

kommunikációját a tervező részlegtől a műhelyig, így elkerülve a költséges hibákat.

A MÉRETBELI INTEGRITÁS BIZTOSÍTÁSA A 
TERVEZÉSTŐL A GYÁRTÁSIG
A tervezőmérnökök ma a munkájuk legnagyobb részét 3D-s CAD rendszerekkel 

végzik, ahol "tökéletes" részeket terveznek. A gyártási folyamatok olyan 

alkatrészeket hoznak létre, amelyek a lehető legközelebb állnak a tökéletes 

referencia alkatrészhez. A minőség a tervezéssel az alább módokon kapcsolódhat: 

Terméktervezés/CAD adatbázis
A PC-DMIS Planner az opcionális 

közvetlen CAD csatolókkal (CDI) és a 

közvetlen CAD fordítókkal lehetővé 

teszi a vizsgálati részlegek számára, 

hogy terveiket a CAD modellek 

legpontosabb verzióira alapozzák.

Minőségellenőrzés tervezés és 
folyamattervezés
A PC-DMIS Planner lehetővé 

teszi a tervezők számára, hogy 

elektronikus jegyzetekkel lássák el 

a tervrajzaikat a funkciók, dátumok 

és dimenziók meghatározásához, 

engedve a felhasználóknak, hogy 

szinkronizált kétirányú kommunikációs 

kapcsolatokat hozzanak létre a 

CAD fájlok, a vizsgálati tervek és az 

alkatrész programok között, biztosítva, 

hogy az alkatrészeket a legfrissebb 

műszaki adatok alapján értékeljék ki.
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TERVEZŐ MÉRNÖKÖK SZÁMÁRA FEJLESZTVE 
A legfontosabb előnyök:

• A jelölésekkel ellátott tervrajzok kiküszöbölése. Minden tervezési szándék (adatok, méretek, tűrések 

stb.) be van építve a CAD fájlba a vizsgálati tervek készítéséhez.

• A szabványos formátumokból (pl. IGES, STEP) lefordított CAD fájlok felhasználása, vagy a PC-DMIS 

közvetlen CAD csatoló (DCI) vagy a közvetlen CAD fordító (DCT) technológiák használata az adott CAD 

formátumú fájlokon történő munkavégzéshez.

• Olyan vizsgálati tervek készítése, amelyek függetlenek bármely vizsgálóberendezés-típustól és 

használhatók bármely PC-DMIS-et futtató eszközön.

• Alapvető PC-DMIS részprogramok automatikus létrehozása a vizsgálati tervekből alapértelmezett 

paraméterekkel, amelyek biztosítják a jellemzők következetes mérését. 

• A PC-DMIS eszközeinek kihasználása a mérőfej útvonalak optimalizálására és a távolságot tartó 

mozgatások beiktatására hatékony részprogramok készítéséhez.  

VÁLTOZTATÁSOK NYOMON KÖVETÉSE
A CAD modellek és a vizsgálati követelmények változása következetes minden gyártási műveletben. 

Ezeknek a változásoknak a kommunikálása a minőségbiztosítási szervezet számára kulcsfontosságú 

a sikerhez. A PC-DMIS és a PC-DMIS Planner együtt dolgozik annak érdekében, hogy automatikusan 

kövesse az eredeti CAD fájlok módosításait, és eszközöket biztosítson a kapcsolódó vizsgálati tervek ill. 

alkatrészprogramok folyamatos szinkronizálásához.

PC-DMIS Planner változáskezelő:

• Összehasonlítja a vizsgálati tervet a CAD modellel, és automatikusan felismeri a különbségeket.

• Kiemeli a modellek és tervek közötti különbségeket, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy 

változtatásokat hajtson végre vagy figyelmen kívül hagyja azokat.

PC-DMIS változáskezelő:

• Felismeri a különbségeket a vizsgálati tervek és a hozzájuk tartozó alkatrészprogramok között.

• Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy változtatásokat hajtsanak végre a tervek és programok 

közötti különbségek alapján, avagy figyelmen kívül hagyják azokat.

• Együttműködik a PC-DMIS Planner változáskezelővel, így ez egy egyszerűen használható eszköz az 

alkatrészprogramok gyors frissítéséhez a CAD fájl vagy vizsgálati terv módosítása alapján.

PC-DMIS PLANNER
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A VIZUÁLIS MÉRÉSTECHNIKA 
SPECIÁLIS FUNKCIÓI
A PC-DMIS Vision rugalmas és hatékony eszköztárat 

tartalmaz a vizuális rendszer kameráinak, a 

megvilágításának és az érzékelőinek vezérléséhez. A 

programozási környezet megegyezik a PC-DMIS CMM-ével, 

így az azt a verziót ismerők könnyen el tudják sajátítani az 

átmenetet a vizuális műveletek megismerésével. 

A PC-DMIS Vision az alábbiakat tartalmazza: 

• A részprogramok teljes mértékű hordozhatósága. A 

programok kevés módosítással vagy módosítás nélkül 

futnak a különféle vizuális készülékeken, vagy akár más 

készüléktípusokon is, mint például a CMM-k.

• A forradalmian új, szabadalmaztatott Multi-Capture 

funkció automatikusan megtalálja a látómezőbe 

illeszkedő jellemzőt és egyidejűleg méri azokat, még 

akkor is, ha a jellemzők különböző típusúak. A Multi-

Capture ezután a kamerát a következő látómezőre viszi, 

és megismétli a műveletet. A sűrű jellemzőhalmazzal 

rendelkező alkatrészek esetén ez a funkció akár 70%-kal 

is lerövidítheti a vizsgálat idejét.

• A Sensi-light funkció segíti a felhasználókat a helyes 

megvilágítási beállítások kiválasztásában.

• A jellemző alapú programozás nemcsak a jellemzők 

létrehozását, hanem azok szerkesztését is leegyszerűsíti. 

• Az eszközök automatikusan beállítják a kritikus mérési 

paramétereket, például a megvilágítást és a nagyítást.

• Teach Mode Execute (TME) funkció, amely megállítja 

a program végrehajtását, amikor egy probléma merül 

fel, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy 

újraprogramozzák a jellemzőket.

FUNKCIÓK:
• Lehetővé teszi a CAD modellek tökéletes 

"mesteralkatrészként" való használatát programozási és 

vizsgálati célokra. 

• Nagymértékben javított programozási és vizsgálati 

kapacitás.

• A hagyományos vizuál-szoftverrel nem lehetséges 

alkatrész-CAD és fejlett GD&T elemzések végrehajtása.

• Információk kivonatolása a CAD modellből, kiküszöbölve 

az adatok értelmezése és bevitele során felmerülő 

hibákat. 

• Az alkatrész programozási kapacitás növelése akár 75%-

kal, 3D CAD modellek használatával a vizsgálati rutinok 

kidolgozásához, ellenőrzéséhez és szerkesztéséhez 

egyszerű kattintásokkal.

• CAD modellek importálása és a mérési eredmények 

exportálása iparági szabványok és az egyedi gyártói 

formátumok széles választékában.

• Programok offline fejlesztése egy opcionális modul 

segítségével, amely szimulálja a mérési folyamat 

valamennyi aspektusát. Váltás a CAD nézet és a CAD 

Camera© nézet között, amely pontosan szimulálja 

nemcsak a kamera képét, hanem a megvilágítási és 

nagyítási paramétereket is.

• Rajzok készíthetők a PC-DMIS jellemző-alapú 

programozási funkcióira, ezáltal leegyszerűsítve mind a 

jellemző létrehozását, mind a szerkesztését.

• Szabványos PC-DMIS jelentéskészítő eszköztárat 

tartalmaz, amely lehetővé teszi a CAD képek beágyazását 

a vizsgálati jelentésekbe a hivatkozás megkönnyítése 

érdekében.

PC-DMIS VISION

PC-DMIS VISION
A VIZUÁLIS MÉRÉSTECHNIKA ÚJ MEGKÖZELÍTÉSE
A PC-DMIS HATÉKONYSÁGÁNAK MEGOSZTÁSA A VIZUÁLIS 
MÉRÉSTECHNIKÁVAL
A PC-DMIS Vision a vizuális méréstechnikai szakembereket ugyanazokkal az eszközökkel látja el, mint amelyek a PC-

DMIS CMM felhasználói számára rendelkezésre állnak. Ezek közé tartoznak a 3D alkatrészek vizuális rendszerekben 

történő mérésére szolgáló hatékony módszerek. Lerövidíti a kétdimenziós alkatrészek mérését, emellett a PC-DMIS Vision 

felhasználók elemző és jelentéskészítési lehetőségek teljes EMS választékával rendelkeznek:
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• Az alkatrész mérése közben automatikusan megtalálja 

a megfelelő névleges adatokat a CAD-ból. A mérés előtt 

nem szükséges lekérni a modellt.

• A Védett üzemmóddal védi az alkatrészprogramokat 

a jogosulatlan beavatkozásoktól, amely lehetővé teszi 

a kezelők számára programok futtatását, de úgy, hogy 

azokat nem módosíthatják.

• Olyan készülék-specifikus felhasználói felületeket 

biztosít, amelyek rendszerezik a szoftver képességeit, így 

egy adott készülék minden vezérlője könnyen elérhető a 

szoftver használatakor. 

• Szöveges, ábrás vagy akár videós mérési sorrendek 

használatával vizsgálati útmutatásokat jelenít 

meg. A CAD modellen lévő utasítások tájékoztatják 

a felhasználót arról, hogy melyik jellemző mérése 

következik, így csökkentve az időt és minimalizálva a 

hibákat.

• Megszünteti az alkatrész-programozási szűk 

keresztmetszeteket az offline képességek által. A PC-

DMIS Offline használatával a programozók a vizsgáló-

berendezéstől függetlenül dolgozhatnak ki vizsgálati 

sorrendeket. Ez csökkenti a vizsgálathoz vagy a helyszíni 

beállításhoz szükséges időt és minimálisra csökkenti az 

állásidőt.

• A PC-DMIS jelentéskészítési lehetőségek teljes 

választéka elérhető az egyszerű szöveges kimenetektől 

az alkatrész CAD modelljén alapuló jegyzetekkel ellátott 

grafikus prezentációig.

• Iparágvezető GD&T algoritmusok az ISO és az ANSI 

szabványok támogatásához. PTB tanúsítvánnyal 

rendelkezik.

FUNKCIÓK ÉS ELŐNYÖK 
• Minimálisra csökkenti a tanulási időt egy gyorsindítású 

GUI segítségével, amely lehetővé teszi a programozók 

és az üzemeltetők számára, hogy teljes mértékben 

kihasználják a mérőberendezések leggyakrabban 

használt képességeit. Szükség esetén a PC-DMIS minden 

funkciója néhány egérkattintással elérhető.

• CAD képességekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik 

a vizsgálati rutinok számára, hogy hivatkozzanak a CAD-

ra a vizsgálati vagy programozási feladatok során.  

• Automatikus programozással rendelkezik, amely lehetővé 

teszi egy élő vizsgálat során részprogramok létrehozását, 

amelyek később előhívhatók és használhatók.  

PC-DMIS PORTABLE
A MÉRÉSTECHNIKA BEVEZETÉSE A MŰHELYBE

HOZZA KI A LEGTÖBBET A HORDOZHATÓ MÉRÉSTECHNIKÁBÓL 
A PC-DMIS Portable egy rendkívül kifinomult méréstechnikai szoftver, amelybe olyan integrált hordozható méréstechnikai 

eszközökhöz vannak, mint például hordozható mérőkarok, lézeres szkennerek és teljes munkaállomások. A piacvezető 

képességek csúcsteljesítményt nyújtanak a termelési ponton.

Legyen az bármilyen feladat elvégzése, virtuális szerkezetek építése vagy tervezési problémák megoldása, a PC-DMIS 

Portable gyorsan és hatékonyan elvégzi a munkát. Az adott készüléktípusra szabott speciális felhasználói felületek 

gondoskodnak a leggyakrabban használt parancsokról és funkciókról a gyors és egyszerű használat érdekében.
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OPCIÓK A TERMELÉKENYSÉGÉRT
Különféle opciók lehetővé teszik a felhasználók 
számára, hogy a PC-DMIS EMS termékeket az egyedi 
követelményeknek megfelelően konfigurálják. Speciális 
eszközök, gépkonfigurációk vagy magasabb szintű 
képességek támogatása az alábbiak szerint:

• Forgó asztalok – különböző indexálható vagy szabadon 
forgó forgóasztalok vezérlése. A beépített rutinok 
egyszerűsítik az asztal kalibrálását és programozását.

• Szerszám- és tapintó cserélők – bármelyik PC-DMIS 
csomaggal használható a legnépszerűbb szerszám- és 
tapintó cserélő. Ez a modul egyszerre több cserélőt 
képes kezelni egyetlen gépen, és könnyen használható 
segédprogramokat kínál a cserélő és a mérőfej 
kalibrálásához.

• Támogatja az ISO DMIS bemenetet és kimenetet, amely 
lehetővé teszi a szoftverek DMIS formátumban történő 
futtatását és exportálását, és a műszaki adatoknak 
megfelelő eredményeket hoz létre.

FUNKCIÓK ÉS ELŐNYÖK 
• A CMM vonzó alternatívát kínál a funkcionális 

műhelyekben történő méréshez, lehetővé téve a 

felhasználók számára, hogy előre programozott 

vizsgálatokat végezzenek, és a jelentéseket az alapul 

szolgáló PC-DMIS szoftverrel való közvetlen kapcsolat 

nélkül is megvizsgálhassák.

• Lehetővé teszi, hogy a műhely személyzete kiválassza a 

vizsgálati programokat egy grafikus vagy alfanumerikus 

listáról.

• A kezelőt végigvezeti az alkatrész elhelyezésének és 

rögzítésének műveletén az alkatrész és a rögzítőelemek 

ábráinak használatával.

• Automatikusan futtatja a vizsgálati rutinokat, és 

grafikus jelentéseket készít, amelyek fontos jellemzőket 

tartalmaznak, beleértve a "jó rész" és a "rossz rész" 

jelzéseket.

• Az összes alkatrész vizsgálati előzményeit megőrzi.

• A CMM-et egy olyan mérőeszközzé alakítja át, amely 

olyan egyszerűen használható, mint egy „jó/nem jó” 

kiválasztó mérőeszköz, ugyanakkor rendelkezik a 

kifinomult mérőgép rugalmasságával és elemző- 

képességével.

PC-DMIS INSPECT
AUTOMATIZÁLT MÉRÉSTECHNIKA MŰHELYEK 
SZÁMÁRA
Az alkatész beállítására és mérésére vonatkozó útmutatásokkal a PC-DMIS Inspect lehetővé teszi, hogy a műhelyben dolgozó 

munkatársak vizsgálják az alkatrészeket anélkül, hogy méréstechnikai szakértőkké kellene válniuk. 

PC-DMIS PORTABLE ÉS PC-DMIS INSPECT
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PC-DMIS Pro PC-DMIS CAD PC-DMIS CAD++

PC-DMIS CMM PC-DMIS Vision PC-DMIS Portable

PC-DMIS Planner PC-DMIS NC PC-DMIS Touch

PC-DMIS Gear PC-DMIS Blade

• Egy könnyen érthető, szabályok által vezérelt keret 

alkatrészprogramok készítéséhez.

• A fogaskerekek mérése különböző nemzetközi 

szabványok szerint, beleértve:  

AGMA 2000-A88, DIN 3962, JIS B 1702 és ISO 1328. 

• A fogaskerekek illesztése, mérőfejek beállítása 

és kalibrálása egyszerűen varázslók és előre 

meghatározott rutinok kombinációjával.

• Jelentések készítése szabványos kimeneti sablonok 

teljes készletével.

PC-DMIS Blade 

• Egyszerűen használható grafikus felhasználói felület, 

amely lehetővé teszi a felhasználók számára az 

alkatrészek azonosítását, szakaszok kijelölését és a 

szkennelés minimális erőfeszítéssel történő indítását. 

• Pontosan szimulálja a hagyományos, szekcióalapú 

(szelet) méréseket a költségek töredékén.

• Az olyan jellemzőket méri gyorsan, mint a kontúr és a 

spirálvonal, anélkül, hogy a pontosság csökkenne.

• Az alkatrészeket gyorsan, hagyományos módszerekkel 

igazítja, például alaphelyzet rögzítés XYZ eltolással és 

szögelforgatással a középtengelyhez képest. Emellett 

támogatja az iteratív illesztéseket CAD felületek vagy 6 

referenciapont használatával.

A PC-DMIS EMS TARTALMAZZA: 

PC-DMIS EMS BŐVÍTMÉNYEK 
SZOFTVER ESZKÖZÖK SPECIÁLIS 
ALKALMAZÁSOKHOZ
A PC-DMIS EMS az alap PC-DMIS konfigurációt számos ponton bővítheti. Ezek lehetnek az alaptermék vagy kiegészítők 

önálló változatai, amelyek egy speciális hardvereszközt, például forgó asztalt vezérelnek, vagy egy adott feladatot avagy 

feladatok csoportját végzik. Az önálló változatok megkönnyítik az olyan alkatrészek ellenőrzését, mint a lapátok és a 

fogaskerekek, vagy leegyszerűsítik az általános szoftverhasználatot bizonyos környezetekben.

PC-DMIS Gear
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TÖBB MÉRÉSI KÉPESSÉG MÉG HATÉKONYABB KIHASZNÁLÁSA

A FRISSÍTÉSEK ÉS AZ 
ÁTALAKÍTÁSOK MINDEN CMM 
KÉSZÜLÉKET ÚJSZERŰVÉ 
TESZNEK
A RÉGI KÉSZÜLÉKEK ÚJ ÉLETRE KELTÉSE
A PC-DMIS frissítésnek akkor is van értelme, ha a mérőgépet csak néhány, a 

folyamat során végzett ellenőrzés elvégzésére vagy a legösszetettebb repülőgép-

alkatrészek vizsgálatára használják. A legtöbb korábbi berendezésen az új gép 

költségeinek töredékéért elérhető a legfrissebb méréstechnika.

A Hexagon minden CMM-hez, a legtöbb más gyártó berendezéséhez és különböző 

más vizuális rendszerekhez kínál frissítési csomagokat. Egyéni konfigurációk 

állnak rendelkezésre bármilyen alkalmazáshoz, a költségvetésnek megfelelően. 

A PC-DMIS frissítések két kategóriába sorolhatók: csak szoftverek és szoftverek/

hardverek. Mindkettő határozott előnyöket kínál.

A PC-DMIS csak szoftveres átalakítása:
• Csatlakozás közvetlenül a már létező hardverhez annak módosítsa nélkül, 

ami minimális költségek mellett jelentősen javítja a mérési képességeket. 

Általában az átalakítások kevesebb mint egy nap alatt telepíthetők, és a 

készülékek továbbra is képesek a meglévő alkatrészprogramok futtatására.

• Használja ki a PC-DMIS EMS funkcióinak minden előnyét a programok és 

adatok más EMS komponensekkel történő megosztásával.

• Kapcsolja össze a CMM és CAD rendszereket, bármelyik PC-DMIS semleges 

fordító, DCT vagy DCI használatával.

• Hozzon létre olyan modern csomagokat, amelyek folyamatosan fejleszthetők 

és frissíthetők a holnap gyártási igényeinek megfelelően.

A PC-DMIS szoftveres/hardveres átalakítása:
• Fejlessze fel a berendezést a legfrissebb szabványoknak megfelelően. 

Innovatív hardverfrissítések a manuális és a DCC készülékekhez minden 

árkategóriában.

• Növelje a CMM sebességét és pontosságát. Az új hardver és a kifinomult 

térfogat-kompenzációs módszerek jelentősen javítják a gép teljesítményét.

• Csatlakoztassa a legújabb mérőeszközökhöz. A Hexagon vezérlők olyan 

eszközöket támogatnak, mint például a szkenner mérőfejek, az érintés nélküli 

szkennerek és az alkatrészrögzítő rendszerek.

• Javítsa a karbantarthatóságot és a megbízhatóságot. 

• Küszöbölje ki az elavult eszközök karbantartásával kapcsolatos kockázatokat 

és költségeket.
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A Hexagon Manufacturing Intelligence a különféle gyártó 
cégeket segíti és támogatja a ma forradalmi technológiáinak 
illetve a holnap korszakalkotó termékeinek kifejlesztésében. 
Vezető méréstechnikai és gyártástechnológiai megoldásokat 
szállító cégként az észlelésben, gondolkodásban és 
cselekvésben élen járó szakértelmünk – mérési adatok 
gyűjtése, elemzése és aktív felhasználása – által ügyfeleink 
számára lehetővé válik termelésük felgyorsítása, miközben 
termelékenységük növekszik és termékeik minősége javul.

Öt kontinensen jelen lévő helyi szervizközpontjaink, 
gyártóegységeink és kereskedelmi irodáink hálózatán 
keresztül a gyártástechnológiai intelligenciát formáljuk, 
hogy felépítsünk egy olyan világot, amelyben a minőség a 
termelékenység hajtóereje. További információért kérjük, 
keresse fel weboldalunkat: HexagonMI.com.

A Hexagon Manufacturing Intelligence a Hexagon (Nasdaq 
Stockholm: HEXA B; hexagon.com) cégcsoport része, 
vezető globális információtechnológiai szolgáltató, 
melynek tevékenysége fókuszában a gyártási minőség és 
termelékenység javítása áll mind a térinformatikai, mind az 
ipari vállalati alkalmazások terén.

KOORDINÁTA MÉRŐGÉPEK

3D LÉZER SZKENNEREK

SZENZOROK

HORDOZHATÓ MÉRŐKAROK

SZOLGÁLTATÁSOK

LÉZERTRACKEREK ÉS ÁLLOMÁSOK

MULTISZENZOROS ÉS OPTIKAI RENDSZEREK

FEHÉRFÉNY-SZKENNEREK

MÉRÉSTECHNIKAI SZOFTVERMEGOLDÁSOK

CAD / CAM

STATISZTIKAI FOLYAMATIRÁNYÍTÁS

AUTOMATIZÁLT ALKALMAZÁSOK

MIKROMÉTEREK, TOLÓMÉRŐK ÉS IDOMSZEREK

TERVEZŐ ÉS KÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZOFTVER
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