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 GO DUAL 
 OPTIV DUAL ROTARY
ACCESIBILITATE LA TOATE POZIȚIILE DE MĂSURARE PRIN ROTIREA PIESEI
Două axe rotative CNC complet integrate permit accesul la orice poziție 
de măsurare de pe piesa de lucru, fără refixare. Acest lucru simplifică 
programarea și asigură măsurători universale rapide cu multisenzori.

Vizionați videoclipul despre Optiv Dual Rotary pe  
HexagonMI.com/GoDual

https://HexagonMI.com/GoDual
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CU OPTIV DUAL ROTARY UTILIZAȚI ÎN MOD OPTIM 
VOLUMUL DE MĂSURARE DISPONIBIL.

OPTIV DUAL ROTARY: 
EXTINDEȚI-VĂ GAMA DE APLICAȚII EXPLOATÂND LA MAXIMUM POTENȚIALUL 
MAȘINII DUMNEAVOASTRĂ DE MĂSURAT CU MULTISENZORI

Măsurarea unui orificiu de referință (diametru) cu 
senzorul Vision

Realizați măsurătoarea unui orificiu menținând 
configurarea capătului de scanare

+ Integrare completă în software-ul de măsurare PC-DMIS
Piesele de lucru sunt poziționate automat în timpul procedurii de măsurare. Caracteristicile de inspecție devin 
accesibile din diferite poziții de rotire pentru măsurare cu multisenzori, fără refixare.
PC-DMIS ia în calcul rotirea sistemului de coordonate al piesei de lucru. Elementele care au fost deja măsurate sunt 
rotite corespunzător și este menținută alinierea inițială a piesei de lucru. PC-DMIS oferă o funcție simplă de calibrare 
ghidată cu ajutorul ferestrelor de dialog a axelor rotative CNC.

+ Incertitudine redusă de măsurare, reproductibilitate fiabilă
Optiv Dual Rotary reduce numărul de modificări necesare ale capătului de măsurare, sporind accesibilitatea la piesă 
prin intermediul palpatorilor simpli.
Nu este nevoie de fixări și alinieri repetate; Optiv Dual Rotary reduce incertitudinea de măsurare prin măsurătorile de 
referință între caracteristici din diferite poziții de rotire (de exemplu, măsurarea toleranțelor de poziționare).
Optiv Dual Rotary reduce numărul de mișcări necesare ale axei de translație (ocolire).

+ Crearea mai rapidă a procedurii de măsurare
Optiv Dual Rotary simplifică procesul creării procedurii de măsurare în PC-DMIS.


