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BEVEZETÉS

ISMÉT KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY
Míg a koordináta-mérőgépek szerkezetileg tartósak, és nem kopnak jelentős mértékben, a gyors technológiai fejlődés 

révén részegységeik túlhaladottá, sőt elavulttá is válhatnak. 

A gépi állásidő kiküszöbölése és a mérőgépek eredeti alkatrészgyártó által megadott teljesítményének biztosítása 

érdekében a Hexagon Manufacturing Intelligence teljes körű megoldást kínál arra az esetre, amikor a koordináta-

mérőgép vezérlők élettartamuk végéhez közelítenek és már nem frissíthetők.

Az RC termékcsaládba tartozó, utólagosan felszerelhető vezérlők nem csak az elavulást 

küszöbölik ki, hanem frissítik is a rendszereket, így azok új funkciókkal bővíthetők és 

növelhetik a termelékenységet a legújabb szenzorok és szoftverek befogadásával. 

http://www.hexagonMI.com




TERMÉKÁTTEKINTÉS

HOSSZABBÍTSA MEG BÁRMELY 
KOORDINÁTA-MÉRŐGÉP 
ÉLETTARTAMÁT
RC241  Kicsi és belépő szintű hidas szerkezetű koordináta-

mérőgépekhez.

RC1  Közepes és csúcsteljesítményű hidas szerkezetű, 

portálos és vízszintes karos koordináta-

mérőgépekhez.

RC4K  Nagy portálos és vízszintes karos koordináta-

mérőgépekhez. Kiválóan alkalmas zord 

gyártócsarnokbeli körülmények közé telepített 

koordináta-mérőgépekhez, amelyek az 

összeszerelősorok mellett, vagy közvetlenül azokba 

integráltak.

A bármely Hexagon vagy nem Hexagon márkájú hidas 

szerkezetű, vízszintes karos és portálos koordináta-mérőgép 

újjáélesztésére képes RC termékcsaládba tartozó vezérlők 

kiváló teljesítményt biztosítanak a mérőgépeknek, kibővített 

funkciókat és jobb termelékenységet tesznek lehetővé. A 

léptékezhető és moduláris technológiát alkalmazó, I++ 

DME megfelelőségű vezérlők testre szabottak az egyes 

koordináta-mérőgép típusok optimalizálása érdekében. 

A rövid telepítési időnek köszönhetően csökken a mérőgép 

állásideje, a forradalmi R-Tune technológia pedig tökéletesíti 

a mozgásvezérlés finomhangolását minden koordináta-

mérőgép esetén. Az ultra nagy precizitású rendszerekben 

alkalmazottakkal megegyező technológián és koncepciókon 

alapuló csúcstechnológiás mozgásvezérlési funkciók tovább 

javítják a vezérlők hatékonyságát. 

A valamennyi Hexagon szenzort és mérőfej-cserélőt 

támogató RC termékcsalád tovább növeli a mérési 

rugalmasságot az érintésre kapcsoló, a szkennelő és 

az optikai mérési funkciók ötvözésével megvalósított 

többszenzoros kompatibilitás biztosítása révén. A vezérlők 

hőmérséklet-kiegyenlítési funkciókat, opcionális I/O-

kommunikációt gyártócella-integrációval és a Hexagon 

ergonomikus Next Jogbox (NJB) vezérlőfelületét is 

támogatják.
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RC TERMÉKCSALÁDBA TARTOZÓ VEZÉRLŐK

TEGYE ELAVULTTÁ AZ ELAVULÁST
Támogatás nélküli elavult vezérlőt használni nagyon 

kockázatos, és jelentős mértékben csökkentheti 

a termelékenységet is. A vezérlőben esetlegesen 

fellépő kritikus működési hibák költséges állásidőket 

eredményezhetnek. A Hexagon gyakran tud megoldást 

kínálni a piacon már nem is jelenlévő gyártók által 

készített régi vezérlőkhöz is. 

Az utólag felszerelhető RC vezérlő termékcsalád 

költségkímélő, hatékony megoldást nyújt arra, hogy a 

felhasználók meghosszabbítsák koordináta-mérőgépük 

élettartamát. A globális termelékenységet és a 

felhasználói élményt javító vezérlők teljesen megújítják a 

mérőberendezéseket nagyobb adatfeldolgozási képesség, 

bővített funkciók és csúcstechnológiájú képességek révén. 

A mérőgépeket a legújabb mozgásvezérlési technológiai és 

megbízhatósági szabványok szerint frissítik.

http://www.hexagonMI.com
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ADJON HOZZÁ  
ÉRTÉKET. 
ÁLLJON KÉSZEN  
A JÖVŐRE.
 

Az RC termékcsalád kompatibilis a Hexagon legújabb 

szoftvereivel és szenzoraival, melynek köszönhetően 

a koordináta-mérőgépet a következő generációs 

technológiára felkészült, jövőre kész mérőgéppé 

varázsolja, miközben növeli a termelékenységet, 

zökkenőmentesebbé teszi a munkafolyamatokat és 

felgyorsítja a minőségellenőrzést.

 

A legújabb verziójú szoftverre – mint például a PC-DMIS 

vagy a QUINDOS – történő átállással vagy frissítéssel a 

gyártók felgyorsíthatják a mérési rutinok létrehozását 

és végrehajtását, míg sokkal fejlettebb mérési 

képességekkel bővíthetik alkalmazási rugalmasságukat. 

Más szoftverfrissítések lehetővé tehetik a teljes 

ellenőrzési folyamat virtuális szimulációját, melynek 

révén a szervezetek anélkül fejleszthetik operátoraik 

hozzáértését, hogy értékes mérőgép-időt kellene 

felhasználniuk az oktatásra. 

http://www.hexagonMI.com
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SZOFTVER ÉS SZENZOR FRISSÍTÉS

A mérőgép technológiai képességeinek és funkcióinak javítása révén a frissítések az alábbiakat biztosítják:

• A mérési sebesség, a koordináta-mérőgép teljesítményének és áreresztőképességének optimalizálása

• A mérési feladatok automatizáltságának növelése

• A használat egyszerűbbé tétele és a megbízhatóság növelése

• Jobb rálátás biztosítása értékesebb mérési adatok generálása révén

http://www.hexagonMI.com
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HELYI SZAKÉRTŐI TÁMOGATÁS AZ 
EGÉSZ VILÁGON
A Hexagon Manufacturing Intelligence alkalmazástechnikai központjainak és tanácsadó mérnökeinek világméretű 
hálózata áll folyamatosan készenlétben, hogy segítsen a termelővállalatoknak a minőséggel kapcsolatos céljaik 
elérésében. Helyi létesítményeink felszereltsége lehetővé tesz termékbemutatókat, élő alkatrész-programozást 
és kiterjedt gyakorlati oktatást. A Hexagon a koordináta-mérőgép telepítésétől és üzembe helyezésétől kezdve, a 
termék teljes életciklusán átívelő támogatás révén végigkíséri ügyfeleit.

KARBANTARTÁSI TERVEK
A megelőző karbantartás és a beütemezett szervizelés segít 
megőrizni a berendezések optimális állapotát. Különböző 
karbantartási tervek választhatók. Ha javítás válik 
szükségessé, akkor biztosítani tudják a cserealkatrészeket, 
a munkavégzést és a szállítást. A szolgáltatás részét 
képezheti egy kijelölt ügyfél-kapcsolattartó, hozzáférés a 
Hexagon műszaki szolgálatához, valamint adott esetben 
táv-segítségnyújtás.

KALIBRÁLÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
A befektetés megtérülése a rendszer mérési pontosságának 
egész élettartamon átívelő megtartásával maximalizálható. 
A Hexagon alkalmazástechnikai mérnökei kellő 
szakértelemmel, megfelelő célszerszámokkal és az aktuális 
világszabványok szerinti minősítéssel rendelkeznek a 
koordináta-mérőrendszerek megfelelő kalibrálásához és 
újbóli hitelesítéséhez.

OKTATÁS
A koordináta-mérőgépek üzemeltetésének és 
karbantartásának alapos ismerete lényegesen 
befolyásolhatja a termelékenységet. A Hexagon tanfolyamai 
a bevezetőtől a haladóig megismertetik a felhasználókkal 
a koordináta-mérőgép használatának optimalizálásához 
és a lehető legnagyobb üzemidő biztosításához szükséges 
tudásanyagot. A Hexagon gyakorlati tanfolyamok széles 
skáláját kínálja kezdő és tapasztalt gépkezelők számára, 
akár valamely kijelölt oktatási központban, akár ügyfeleink 
létesítményében.

ALKALMAZÁSTECHNIKAI 
TÁMOGATÁS
A Hexagon szakértő méréstechnikai 
alkalmazástechnikai mérnökei a telepítés 
során, majd azt követően is írhatnak alkatrész-
ellenőrzési programokat az ügyfelek számára. 
Ez a szolgáltatás azok számára ideális, akik 
először használnak koordináta-mérőgépet, új 
program indításához igényelnek támogatást, 
továbbá gyakorlott gépkezelőknek is 
hasznos, ha új és összetett alakzatokat 
mérnek be.

HELYSZÍNI ELEMZÉS
A gyártócsarnokban, illetve a 
laboratóriumban uralkodó körülmények 
nem mindig ideálisak pontos mérési 
adatok felvételéhez. Ilyen esetekben 
a Hexagon mérnökei a helyszínen 
meghatározzák az eredmények 
javításához szükséges lépéseket, 
és segítenek kiválasztani az adott 
környezethez legmegfelelőbb 
megoldást. Hexagon Manufacturing Intelligence szerződött partnerek

Hexagon Manufacturing Intelligence szervizközpontok

http://www.hexagonMI.com
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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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