
PC-DMIS®

PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ PRO METROLOGII

BROŽURA K PRODUKTU



HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   HexagonMI.com2



HexagonMI.com   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE 3

PODNIKOVÉ ŘEŠENÍ 
PRO METROLOGII
ŘEŠENÍ EMS (ENTERPRISE 
METROLOGY SOLUTIONS) PRO 
ŘÍZENÍ A ZLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ
S pomocí řešení PC-DMIS EMS je možné přizpůsobit metrologický informační 

systém podle konkrétních požadavků libovolného výrobce. Sada EMS je 

integrovaná skupina produktů metrologického softwaru založených na společné 

technologii, díky čemuž je velice flexibilní a výkonná. 

Řešení PC-DMIS EMS pomáhá výrobcům integrovat metrologické funkce 

do různých stádií výrobního procesu, od návrhu až po samotnou výrobu. Tato 

integrace zlepšuje dostupnost informací a umožňuje rozhodování na základě 

shromážděných dat.

UZAVŘENÝ VÝROBNÍ CYKLUS S VYUŽITÍM DAT
Všechny moduly PC-DMIS používají standardizované programovací rozhraní, 

které umožňuje vytvářet měřicí programy pro řadu různých měřicích zařízení. 

Měřicí rutina nejprve sdělí programu, jakým způsobem má díl změřit, a poté 

jakým způsobem analyzovat vygenerovaná data. Výsledky jsou zadávány do 

modulu výkazů PC-DMIS, který je standardní součástí všech verzí softwaru 

PC-DMIS. Bez ohledu na zdroj dat tak uživatelé mohou vytvářet výkazy snadno 

a srozumitelně. 

AGREGACE DAT
Flexibilní výkonný výkazový modul PC-DMIS poskytuje podrobné informace 

o jednotlivých dílech. Aplikace SPC umožňují provádět analýzu agregovaných 

výsledků z mnoha dílů. K zajištění tohoto požadavku nabízí řešení PC-DMIS EMS 

software DataPage+ SPC. Analýza dat přicházejících z libovolné edice softwaru 

PC-DMIS je v reálném čase kombinována v řídicích panelech a ve výkazech 

informací pro další akce.

PŘEDSTAVENÍ SOFTWARU PC-DMIS
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KLÍČEM JE CAD
CAD byl vždy integrální součástí řešení PC-DMIS EMS.  

Použití CAD:

• Návrháři vloží své požadavky na kontroly do modelu.

• Programátoři vyvinou své měřicí programy.

• Měřicí software porovnává výsledky s modelem.

• Výkazy mohou zahrnovat CAD model umožňující snadnou 

interpretaci.

• Výsledky měření se používají pro zpětnou analýzu a další 

vyhodnocení. 

Produkty PC-DMIS EMS nabízí řadu propojení se systémy 

CAD. Většina produktů zahrnuje překladače pro hlavní 

neutrální standardy CAD (IGES, STEP atd.). Pro nejnáročnější 

aplikace jsou k dispozici rozhraní DCI (Direct CAD Interface) 

a DCT (Direct CAD Translator) pro většinu hlavních systémů 

CAD.  

Rozhraní DCI (Direct CAD Interface) pracuje přímo s nativním 

modelem CAD prostřednictvím databáze CAD, bez překladu, 

a jedná se o nejpřesnější reprezentaci originálu. Použití 

rozhraní DCI zajistí místo v systému CAD.  

DCT (Direct CAD Translator) převádí model CAD přímo 

z jeho nativního formátu do formátu PC-DMIS bez použití 

neutrálního překladu. Nezajišťuje místo v systému CAD.

MĚŘICÍ PRODUKTY ŘEŠENÍ PC-DMIS 
EMS
Všechny měřicí moduly softwaru PC-DMIS jsou založeny 

na prověřené technologii a sdílejí společnou architekturu.  

PC-DMIS EMS:

• Podporuje široké spektrum konfigurací měřicího stroje 

a typů zařízení, od tradičních souřadnicových měřicích 

strojů, přes přenosná zařízení, až po obráběcí stroje.

• Používá společné programovací rozhraní a univerzální 

konvence ve všech edicích. Tím se zkracuje proces 

zaučování a snižují se náklady na školení.

• Sdílí programy mezi různými stroji a typy senzorů 

s minimálními úpravami.

• Ukládá naměřená data a informace do společné 

databáze, což uživatelům umožňuje analyzovat jejich 

procesy za určité období a v různých typech zařízení.

• Používá společný výkazový modul, který sdílí šablony 

výkazů mezi programy pro jednotlivé díly, rychle 

přizpůsobuje stávající výkazy a generuje nové.

• Je vybaven funkcí Rychlého startu, díky které mohou 

uživatelé začít s minimálním zpožděním pomocí jejich 

vlastního zařízení.

• Obsahuje jednu sadu algoritmů s certifikací NIST a PTB.

PROSTŘEDÍ PC-DMIS 
ŠKÁLOVATELNÉ FLEXIBILNÍ PROGRAMOVACÍ 
NÁSTROJE
ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY A KVALITY PROSTŘEDNICTVÍM KONZISTENCE 
A FLEXIBILITY
Řešení PC-DMIS EMS poskytuje výrobcům úzce provázanou sadu produktů metrologického softwaru. Jednotlivé moduly 

spolu bezproblémově spolupracují, mají jednotný vzhled a ovládání v plném rozsahu měřicích operací, včetně plánování 

kontrol, vývoje programů, měření dílů, analýzy výsledků a generování a distribuce výkazů.
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PC-DMIS CAD++
Konfigurace CAD++ měří ty nejsložitější díly. Zahrnuje všechny možnosti 
systému CAD a přidává možnost měřit komplikované tvarové plochy včetně 
tenkých plechů, plastů, lopatek, odlitků nebo forem. CAD++ podporuje četná 
snímací zařízení a aplikace a zahrnuje algoritmy pro správu velkých objemů 
dat. Připojuje se k systému CAD a porovnává výsledky měření přímo s modely 
s nebývalou rychlostí a přesností.

PC-DMIS CAD 
CAD je ideální pro tvůrce prizmatických dílů, kteří chtějí integrovat CAD do svých 
kontrolních operací. Rozšiřuje možnosti konfigurace PRO umožněním programování 
a kontrolou dílů pomocí modelů CAD sahajících od 2D modrotisků po úplné 3D pevné 
modely. CAD umožňuje plné využití všech technologií propojení řešení PC-DMIS 
EMS se systémy CAD. Konfigurace je vybavena intuitivním grafickým uživatelským 
rozhraním. CAD obsahuje knihovnu modelů kinematických strojů pro simulace. 
Uživatelům umožňuje do knihovny přidávat nové modely. 

PC-DMIS PRO 
Konfigurace PRO splňuje základní požadavky společností, které nepotřebují 
integraci s CAD a nepotřebují měřit profilové díly. PRO je ideální pro začátečníky 
v oblasti programování dílů bez zkušeností se systémy CAD. Funkce vyvinuté 
s cílem zjednodušit proces zahrnují režimy „hádání“ pro automatickou 
identifikaci typu měřených vlastností a rutiny Rychlého startu, které automatizují 
řadu základních metrologických funkcí. Nabízí také početnou sadu nástrojů 
pro programování, analýzu a generování výkazů.

RŮZNÉ ÚROVNĚ FUNKCÍ PRO RŮZNÉ POŽADAVKY
Ne všechny díly mají stejné požadavky na měření. Aby bylo možné vyhovět všem požadavkům, nabízí PC-DMIS EMS u většiny 

svých měřicích produktů tři konfigurace.

ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMOVÁNÍ V REŽIMU 
OFFLINE
Software PC-DMIS nabízí offline licence konfigurací CAD a CAD++ pro dílenské prostředí, kde je strojový čas cennou 

komoditou. Offline verze umožňují používat kontrolní stroje primárně pro měření dílů, nikoliv pro jejich programování. 

Uživatelé tak mohou vyvíjet, testovat a ladit kontrolní rutiny v režimu offline pomocí modelů CAD. Je možné též simulovat 

spuštění programu na přesných kinematických modelech strojů. Programy tak lze vyzkoušet ještě před jejich fyzickým 

použitím ve stroji.

ŠKÁLOVATELNÉ FLEXIBILNÍ PROGRAMOVACÍ NÁSTROJE



HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   HexagonMI.com6

PC-DMIS CMM
ZÁKLAD PODNIKOVÉ 
METROLOGIE

Programovací, vyhodnocovací a grafický modul PC-DMIS CMM tvoří základ, 

na kterém jsou postaveny ostatní verze softwaru PC-DMIS. Pro zákazníky 

je tak snadné vybudovat integrovanou podnikovou strategii metrologie 

na společné softwarové platformě. PC-DMIS CMM je k dispozici jako 

standardní software ve všech nových souřadnicových měřicích 

strojích společnosti Hexagon. Lze také provést upgrade ve 

stávajících strojích, včetně většiny souřadnicových měřicích 

strojů od jiných výrobců. PC-DMIS CMM nabízí plně 

podporované migrační cesty pro mnoho stávajících 

i někdejších softwarových produktů společnosti Hexagon. 
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VÝKONNÉ NÁSTROJE 
VYKAZOVÁNÍ

• Modely CAD začleněné do výkazů 

usnadňují interpretaci. Když není 

k dispozici CAD, je možné použít 

grafickou reprezentaci měřených 

vlastností.

• Generování měřicích protokolů buď 

pomocí předdefinovaných šablon, 

nebo pomocí vlastních formátů.

• Přímé vykazování výsledků analýzou 

DataPage+ SPC a distribuce výkazů.

• Přenášení dat měření do 

softwarových balíků jiných 

výrobců za účelem další analýzy a 

zpracování.

PODPORA 3D SNÍMÁNÍ
• Rychlé definování drah snímání 

a extrahování nominálních hodnot 

a vektorů.

• Snímání a měření tvarových a 

plechových dílů pomocí širokého 

spektra sond včetně dotekových, 

analogových a laserových sond.

• Použití široké škály metod snímání 

a vlastních snímacích technik 

a šablon.

• Automatické snímání a zpětná 

analýza neznámých ploch a prvků.

• Použití ručních souřadnicových 

měřicích strojů ke snímání 

tenkostěnných i profilových dílů.

PROPOJENÍ S CAD
• Manipulaci s modely pomocí 

zrcadlení, přidávání vrstev, 

odebírání, skrývání a změny entit a 

přidávání mřížek.

• Použití technologií DCI (Direct 

CAD Interface) nebo DCT (Direct 

CAD Translator) nebo používání 

neutrálních formátů jako IGES a 

STEP.

• Detekce potenciálních kolizí 

kombinací CAD modelů dílu s CAD 

modely jak upínacích přípravků, tak 

strojů.

• Automatické úpravy orientace CAD 

tak, aby byla vyrovnána se směrem 

sondy.

• Import i těch největších souborů 

CAD pomocí výkonného špičkového 

grafického modulu.

ANALÝZA DAT
• Opakovatelné a přesné výsledky

• Splňuje mezinárodní (PTB a NIST) 

normy pro software souřadnicových 

měřicích strojů. 

• Podporuje systém geometrického 

dimenzování a tolerování podle 

norem ASME Y14.5, ISO 1101 a ISO 

8015.

• Podporuje vlastní, uživatelsky 

definované seřizování označení 

základny v systému geometrického 

dimenzování a tolerování.

FLEXIBILITA A SNADNÉ 
POUŽITÍ

• Provádět rychlá proměření nebo 

programovat komplexní díly pomocí 

výkonného, flexibilního grafického 

uživatelského rozhraní.

• Rychle a přesně konfigurovat a 

kalibrovat sondy všech typů pomocí 

integrované sady funkcí pro správu 

sond.

• Upravovat dráhy sond, přidávat 

a odstraňovat záznamy, vkládat 

posuny a upravovat parametry 

měření kliknutím myší.

• Využívat grafické ovládací prvky 

k úpravám reprezentací dílů a 

nastavovat parametry měření. 

• Vkládat do pokynů pro obsluhu 

obrázky a videa ve velikosti na celou 

obrazovku.

• Rychle měřit komplexní, 

tenkostěnné prvky pomocí rozsáhlé 

sady předdefinovaných rutin.

• Vyvíjet na míru přizpůsobené 

jazykové rutiny vysoké úrovně a 

konfigurovat panely nástrojů a 

menu podle specifických potřeb a 

preferencí.

PC-DMIS CMM



PC-DMIS PLANNER
PROPOJENÍ NÁVRHU S 
KONTROLOU

PLÁNOVÁNÍ KONTROL 
Potřeba kontroly je integrální součástí výrobního procesu. Software PC-DMIS 

Planner je průlomová samostatná aplikace, která automatizuje tok informací 

mezi virtuálním světem konstrukčního oddělení a reálným světem technických 

oddělení. Vytváří obousměrné propojení mezi modely CAD a příslušnými 

měřicími programy.

ZABUDOVÁNÍ POŽADAVKŮ NA MĚŘENÍ 
DO MODELŮ CAD
PC-DMIS Planner automatizuje sdělování konstrukčních požadavků a modifikací 

směrem od konstrukčního oddělení do výroby, čímž se eliminují nákladné chyby.

ZAJIŠTĚNÍ ROZMĚROVÉ INTEGRITY 
OD KONSTRUKCE PO VÝROBU
V současnosti konstruktéři většinou pracují v 3D CAD systémech. Výrobní procesy 
produkují díly, které se co nejvíce přibližují dokonalému referenčnímu dílu. 

Kvalita se může propojit s návrhem 
následujícími způsoby: 

Návrh produktů/Databáze CAD
PC-DMIS Planner, s volitelnými 
rozhraními DCI (Direct CAD Interface) 
a překladači Direct CAD Translator 
umožňuje oddělením kontroly 
založit jejich měřicí programy na co 
nejpřesnějších verzích modelů CAD.

Plánování kontroly kvality a návrh 
produktů
Software PC-DMIS Planner umožňuje 
konstruktérům elektronicky 
popisovat výkresy definováním 
prvků, dat a rozměrů. Uživatelé tak 
mohou vytvářet synchronizovanou, 
obousměrnou komunikaci mezi soubory 
CAD, plány kontrol a měřicími programy 
dílů, která zajišťuje vyhodnocení dílů 
podle nejaktuálnějších specifikací.
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NAVRŽENÝ PRO KONSTRUKTÉRY 
Hlavní výhody zahrnují:

• Eliminace výkresů se značkami. Veškeré konstrukční záměry (data, rozměry, tolerance atd.) jsou 

vloženy do souboru CAD a je možné vytvořit plány kontrol.

• Využití souborů CAD přeložených ze standardních formátů (tj. IGES, STEP) nebo použití technologií 

DCI (Direct CAD Interface) nebo DCT (Direct CAD Translator) pro práci se soubory ve specifických 

formátech CAD.

• Příprava plánů kontrol nezávislých na typu kontrolního vybavení a použitelných jakýmkoli zařízením, 

ve kterém je spuštěn software PC-DMIS.

• Automatické generování základních programů PC-DMIS pro díly z plánů kontrol pomocí výchozích 

parametrů, které zajišťují konzistentní měření vlastností. 

• Využití nástrojů PC-DMIS pro optimalizaci drah sond a vkládání přejezdů tak, aby byly vytvářeny 

efektivní programy pro díly.  

SLEDOVÁNÍ ZMĚN
Změny modelů CAD a požadavky na kontrolu jsou trvalou součástí všech výrobních operací. Sdělování 

těchto změn organizaci pro zajištění kvality je klíčovým faktorem úspěchu. PC-DMIS a PC-DMIS Planner 

společně automaticky sledují změny v původních souborech CAD a poskytují nástroje, které zajišťují 

synchronizaci plánů kontrol a měřicích programů pro díly.

Správce změn PC-DMIS Planner:
• Porovnává plán kontrol s příslušným modelem CAD a automaticky detekuje rozdíly.

• Zvýrazní rozdíly mezi modely a plány a umožní uživateli provést změny nebo je ignorovat.

Správce změn PC-DMIS:
• Identifikuje rozdíly mezi plány kontrol a přiřazenými programy pro díly.

• Uživatelé mohou provést změny na základě rozdílů mezi plány a programy.

• Spolupracuje se Správcem změn PC-DMIS Planner a společně poskytují snadno použitelné nástroje 

pro rychlou aktualizaci programů pro díly na základě změn v souboru CAD nebo v plánu kontrol.

PC-DMIS PLANNER
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POKROČILÉ FUNKCE PRO OPTICKOU 
METROLOGII
Software PC-DMIS Vision zahrnuje také flexibilní a výkonnou 

sadu nástrojů pro řízení kamer, osvětlení a senzorů 

v optických systémech. Programátorské prostředí je totožné 

se softwarem PC-DMIS CMM.

PC-DMIS Vision zahrnuje: 
• Kompletní přenositelnost programů pro díly. Programy 

lze spouštět v různých optických strojích nebo dokonce 

v jiných typech strojů, jako jsou souřadnicové měřicí 

stroje, jen s malými nebo žádnými úpravami.

• Revoluční, patentovanou funkci Multi-Capture, která 

automaticky vyhledá všechny prvky v zorném poli a 

současně je změří, přestože jsou různého tvaru. Funkce 

Multi-Capture poté posune kameru na další zorné pole a 

zopakuje proces. U dílů s hustými shluky prvků lze tímto 

způsobem zkrátit dobu kontroly až o 70 %.

• Funkce Sensi-light pomáhá uživatelům při výběru 

správného nastavení osvětlení.

• Programování založené na prvcích nejen zjednodušuje 

vytváření prvků, ale také jejich úpravy. 

• Nástroje automaticky upraví kritické parametry měření, 

jako je osvětlení a zvětšení.

• Funkce TME (Teach Mode Execute) zastaví program 

v případě potíží a umožní uživatelům přeprogramovat 

prvky během chodu programu.

FUNKCE:
• Modely CAD lze použít jako dokonalé „referenční díly“ 

pro účely programování a kontroly. 

• Výrazně se tím zvyšuje produktivita programování 

i kontroly.

• Provádění analýz díl-CAD a pokročilé analýzy systému 

geometrického dimenzování a tolerování není s tradičním 

softwarem pro optické měření možné.

• Extrahování informací z modelu CAD, což eliminuje chyby 

interpretace dat a zadání. 

• Zvýšení produktivity programování dílů až o 75 % použitím 

3D modelů CAD k vývoji, kontrole a úpravám měřicích 

programů s jednoduchým ovládáním typu „ukaž a klikni“.

• Import modelů CAD a export výsledků měření v širokém 

spektru standardních oborových formátů a specifických 

formátů různých výrobců.

• Vývoj programů v režimu offline s pomocí volitelného 

modulu, který simuluje všechny aspekty procesu měření. 

Přepínání mezi zobrazením CAD a CAD Camera©, které 

přesně simuluje nejen pohled kamery, ale také parametry 

osvětlení a zvětšení.

• Použití programovacích funkcí softwaru PC-DMIS 

založených na prvcích zjednodušuje vytváření i úpravy 

prvků.

• Zahrnutí standardní sady nástrojů softwaru PC-

DMIS pro tvorbu výkazů umožňuje vložit obrázky CAD 

do protokolů kontrol.

PC-DMIS VISION

PC-DMIS VISION
NOVÉ POJETÍ OPTICKÉHO MĚŘENÍ

VYUŽITÍ VÝKONU SOFTWARU PC-DMIS V OBLASTI OPTICKÉHO MĚŘENÍ
Software PC-DMIS Vision poskytuje odborníkům na optickou metrologii stejné nástroje, které již dlouho mohli využívat 

uživatelé softwaru PC-DMIS CMM. Mezi ně patří výkonné metody pro měření 3D dílů v optických systémech. Zkracuje 

dobu měření 2D dílů a kromě toho nabízí přístup ke kompletní nabídce dalších analytických a výkazových možností 

řešení EMS:
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• Funkce Chráněný režim neumožňuje provádět 

úpravy a zaručuje tak bezpečnost programu 

před neautorizovanými změnami.

• Poskytuje uživatelská rozhraní specifická pro různá 

zařízení.

• Zobrazuje během měření nápovědu ke kontrole 

obsahující text, grafiku a dokonce i videa. Uživatele vede 

vyznačením, který prvek se má zkontrolovat, čímž se 

zvyšuje produktivita a minimalizují se chyby.

• Prostřednictvím možnosti práce v režimu offline se 

eliminují potíže při programování dílů. Pomocí softwaru 

PC-DMIS Offline mohou programátoři vyvíjet měřicí 

programy nezávisle na měřicím zařízení. Tím se zkracuje 

doba kontroly a nutnost úprav na místě a minimalizují 

se prostoje.

• K dispozici je kompletní sada výkazových možností 

softwaru PC-DMIS od jednoduchých textových výstupů 

po plně komentované grafické prezentace založené na 

modelu CAD daného dílu.

• Zahrnuje přední oborové algoritmy systému 

geometrického dimenzování a tolerování podporující 

standardy ISO a ANSI. Certifikace PTB.

FUNKCE A VÝHODY: 
• Díky grafickému uživatelskému rozhraní minimalizuje 

dobu učení. Všechny funkce softwaru PC-DMIS jsou 

dostupné jen několika kliknutími myší.

• Zahrnuje funkce CAD, které umožňují kontrolním rutinám 

odkazovat se na CAD během měření nebo programování.  

• Funkce automatického programování vytváří programy 

pro díly přímo během měření. Později je vyvolá a použije.

• Automaticky najde správná nominální data ze systému 

CAD během měření dílu. Není potřeba se před měřením 

dotazovat na model.

PC-DMIS PORTABLE
PŘENOS METROLOGIE DO DÍLENSKÉHO 
PROSTŘEDÍ

MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ MĚŘENÍ POMOCÍ PŘENOSNÝCH PŘÍSTROJŮ 
PC-DMIS Portable je vysoce sofistikovaný metrologický software, úzce provázaný s přenosnými metrologickými 

nástroji, jako jsou měřicí ramena, laserové trackery nebo totální stanice. Nejlepší parametry na trhu poskytují 

špičkový výkon přímo v místě výroby.

Ať je potřeba provést měření, vytvořit virtuální sestavy nebo vyřešit technické problémy, software PC-DMIS vykoná 

práci rychle a efektivně. Speciální uživatelská rozhraní vytvořená pro specifické typy zařízení nabízejí všechny běžně 

používané ovládací prvky a funkce pro zajištění rychlého a snadného použití.
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• Otočné stoly – ovládá řadu indexovatelných nebo 

libovolně polohovatelných otočných stolů. Integrované 

rutiny zjednodušují kalibraci a programování stolu.

• Zásobníky senzorů a snímačů – je možné použít jakýkoli 

oblíbený zásobník s libovolným balíkem softwaru 

PC-DMIS. Tento modul dokáže řídit několik zásobníků 

v jednom stroji a poskytuje snadno použitelné nástroje 

pro kalibraci zásobníku a sondy.

• Podporuje vstup a výstup ISO DMIS. Software tak 

může spouštět i exportovat programy ve formátu DMIS 

a generovat výsledky dle specifikace.

FUNKCE A VÝHODY: 

• Vytvoří ze souřadnicového měřicího stroje zajímavou 

alternativu k funkčnímu cejchování v dílenském prostředí, 

protože umožňuje spouštět předem připravené měřicí 

programy a prohlížet měřicí protokoly bez přímé interakce 

se základním softwarem PC-DMIS.

• Pracovníci v dílně mohou měřicí programy vybírat 

z grafického nebo abecedního seznamu.

• Provede obsluhu vyrovnáním dílu a uchycením pomocí 

obrázků dílu a uchycení.

• Automaticky spouští měřicí programy a generuje grafické 

protokoly s požadovanými prvky, včetně označení 

„dobrého“ a „špatného“ dílu.

• Uchovává historii všech kontrolovaných dílů.

• Promění souřadnicový měřicí stroj v měřicí zařízení, 

které se používá stejně snadno jako go/no go kontrolní 

přípravek, přičemž má flexibilitu a analytické schopnosti 

sofistikovaného měřicího stroje.

DOPLŇKY PRO ZVÝŠENÍ 
PRODUKTIVITY
Díky doplňkům lze nakonfigurovat produkty PC-DMIS EMS 

podle specifických požadavků. Podpora speciálních zařízení, 

konfigurací stroje nebo vyšší úrovně možností zahrnuje 

následující doplňky:

PC-DMIS INSPECT
AUTOMATIZOVANÉ MĚŘENÍ PRO DÍLENSKÉ 
PROSTŘEDÍ
PC-DMIS Inspect umožňuje pracovníkům v dílně kontrolovat díly, aniž by se museli stát odborníky na měření.

PC-DMIS PORTABLE A 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

PC-DMIS Gear
• Snadno pochopitelný formát založený na pravidlech 

pro tvorbu měřicích programů.

• Měření ozubených kol dle široké sady mezinárodních 

standardů včetně:  

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

• Vyrovnání ozubených kol, snadné nastavení a kalibrace 

sondy pomocí kombinace průvodců a předdefinovaných 

rutin.

• Generování protokolů pomocí kompletní sady 

standardních výstupních šablon.

PC-DMIS Blade 
• Jednoduše použitelné grafické uživatelské rozhraní, 

které velice jednoduše umožňuje identifikovat díly, 

vybírat sekce a iniciovat snímání. 

• Přesně simuluje tradiční sekční měření za zlomek 

nákladů.

• Rychle měří charakteristiky, jako je tvar a zkrut 

bez zhoršení přesnosti.

• Rychle vyrovnává díly pomocí tradičních metod, jako 

je zachování paty s posuny os XYZ a otočení úhlu ke 

stohovací ose. Také podporuje iterační vyrovnávání 

pomocí ploch CAD nebo 6bodové opěrky.

ZAHRNUTO V PC-DMIS EMS: 

ROZŠÍŘENÍ ŘEŠENÍ PC-DMIS EMS 
SOFTWAROVÉ NÁSTROJE PRO SPECIÁLNÍ 
APLIKACE
Software PC-DMIS EMS nabízí řadu rozšíření základních konfigurací PC-DMIS. Jedná se samostatné varianty základního 

produktu nebo o doplňky, které buď řídí specializované hardwarové zařízení, jako je otočný stůl, nebo provádí konkrétní 

úkol nebo skupinu úkolů. Samostatné varianty usnadňují kontrolu dílů, jako jsou lopatky a ozubená kola, nebo zjednodušují 

celkové softwarové operace pro konkrétní prostředí. Sem patří:
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MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ MĚŘICÍCH MOŽNOSTÍ

UPGRADY A DODATEČNÉ 
INSTALACE OŽIVÍ JAKÝKOLI 
SOUŘADNICOVÝ MĚŘICÍ STROJ
VDECHNUTÍ NOVÉHO ŽIVOTA STARŠÍMU VYBAVENÍ
Upgrade softwaru PC-DMIS má smysl, když se měřicí zařízení používá jen k 

několika kontrolám během výrobního procesu i při kontrole těch nejsložitějších 

dílů v leteckém průmyslu. Za zlomek ceny nového stroje je ve většině starších 

strojů k dispozici ta nejmodernější měřicí technologie.

Společnost Hexagon nabízí řadu balíčků upgradů pro všechny modely vlastních 

souřadnicových měřicích strojů, pro většinu zařízení od jiných výrobců a pro řadu 

optických systémů. K dispozici jsou vlastní konfigurace pro všechny možné 

aplikace a rozpočtové možnosti. Upgrady softwaru PC-DMIS lze rozdělit do dvou 

kategorií: pouze software a software/hardware. Obě nabízí odlišné výhody.

Pouze upgrady softwaru PC-DMIS:
• Propojí se se stávajícím hardwarem aniž by ho modifikovaly a výrazně zlepší 

možnosti měření za minimální cenu. Tyto upgrady se obvykle nainstalují 

za necelý den a ve strojích je nadále možné spouštět existující měřicí programy.

• Využijte všechny výhody funkcí EMS softwaru PC-DMIS pomocí sdílení 

programů a dat komponentami řešení EMS.

• Můžete propojit systémy CMM a CAD pomocí libovolných neutrálních 

překladačů PC-DMIS, rozhraní DCT nebo DCI.

• K dispozici jsou moderní balíčky, které jsou neustále vyvíjeny a aktualizovány 

pro budoucí potřeby výroby.

Upgrady softwaru/hardwaru PC-DMIS:
• Povýší vybavení na současné standardy. Inovační upgrady hardwaru pro ruční 

měření i stroje DCC ve všech cenových relacích.

• Zvýšení rychlosti a přesnosti souřadnicového měřicího stroje. Nový hardware a 

sofistikované metody volumetrické kompenzace významně zvýší výkon stroje.

• Rozhraní pro komunikaci s nejnovějšími měřicími zařízeními. Řídicí jednotky 

Hexagon podporují vybavení, jako jsou senzorové hlavy, bezkontaktní sondy a 

systémy uchycení.

• Zlepšení možností údržby a zvýšení spolehlivosti. 

• Eliminace rizik a nákladů spojených s údržbou zastaralého vybavení.



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 ŘÍZENÍ PROCESŮ

AUTOMATIZOVANÁ ŘEŠENÍ

MIKROMETRY, POSUVNÁ MĚŘÍTKA A KALIBRY

SOFTWARE PRO NÁVRH A VÝPOČET NÁKLADŮ
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