
Go dual
OPTIV Dual Z

Tehnologia-cheie pentru măsurători economice cu multisenzori

Vizionați videoclipul despre tehnologia OPTIV Dual Z pe 
hexagonmi.com/godual

Două axe independente cu senzori oferă accesibilitate optimă la toate 
caracteristicile de inspecție cu risc minim de coliziune.

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


Extindeți-vă gama de aplicații și sporiți eficiența procesului de inspecție 
cu ajutorul tehnologiei OPTIV Dual Z.

Reducerea timpului de configurare 
și măsurare

Cu senzorii tactili și optici OPTIV Dual Z obțineți 
mai multe poziții de măsurare în întregul volum de 
măsurare disponibil. Geometria piesei de lucru poate 
fi capturată în întregimi, fără refixare și în cadrul unui 
singur ciclu de măsurare. Această particularitate 
accelerează măsurătorile în serie.

Incertitudine redusă de măsurare, 
reproductibilitate fiabilă

OPTIV Dual Z reduce numărul de modificări necesare 
ale capătului de măsurare. Deoarece permite 
accesibilitatea fără coliziune la caracteristicile de 
inspecție fără nevoia de realiniere a piesei de lucru, 
OPTIV Dual Z reduce incertitudinea de măsurare din 
măsurătorile de referință (de exemplu, măsurarea 
toleranțelor de poziționare).

Crearea mai rapidă a procedurii de măsurare

OPTIV Dual Z simplifică procesul creării procedurii de 
măsurare în PC-DMIS.

Eficiență crescută

Utilizând în mod optim întregul volum de măsurare, OPTIV 
Dual Z extinde posibilitățile de aplicații CMM pentru 
piesele de lucru mai mari.

Utilizarea unui cap de măsurare motorizat 
cu indexare

Cu OPTIV Dual Z, poate fi utilizat întregul domeniu de 
rotație/pivotare a unui cap de măsurare motorizat cu 
indexare. Datorită poziționării fără coliziune a senzorului 
tactil în orice direcție spațială, pot fi obținute poziții 
suplimentare de măsurare pe piesa de lucru.

OPTIV Dual Z permite utilizarea capetelor 
de măsurare motorizate cu indexare.

Pe mașinile de măsurat cu multisenzori și o singură 
axă a senzorilor, senzorii optici și tactili sunt 
dispuși fixați între ei. Astfel, accesibilitatea la 
pozițiile individuale de măsurare a piesei de lucru 
este limitată din cauza riscului de coliziune. Sunt 
crescute atât efortul de creare a procedurilor de 
măsurare, cât și durata ciclului de măsurare.

Datorită posibilității suplimentare de deplasare a 
senzorului de măsurare inactiv în sus, în afara volumului 
de măsurare, mașinile de măsurat cu multisenzori OPTIV 
cu tehnologie Dual Z obțin accesibilitatea optimă la 
pozițiile de măsurare de pe piesa de lucru și reduc timpul 
de configurare, timpul de inspecție și riscul de coliziune.

OPTIV Dual Z: 

Sporește performanța mașinii 
dumneavoastră de măsurat cu 
multisenzori și extinde sfera aplicației 
dumneavoastră metrologice.
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