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Flexibilní měřicí řešení 
pro obráběcí stroje
Společnost Hexagon nabízí průlomová řešení a nejmodernější snímací technologie. Vyvinula modulární 
snímací systém, který spolupracuje s naším rádiovým přijímačem RWR95.51. Výsledkem je zvýšená 
produktivita a kvalita plynoucí z rychlého a přesného přenosu dat.

Systém RWP20.50

Modulární systém dotekových sond RWP20.50 je vhodný pro širokou škálu aplikací, včetně měření 
tloušťky stěny, což z něj činí ideální základ pro měření obráběcími stroji. Systém RWP20.50, navržený s 
ohledem na snadné použití, univerzálnost a hospodárnost, nabízí výběr nástavců sond a křížových sond 
a také teplotní senzor a ultrazvukový snímač.

• Pět měřicích jednotek pro různé aplikace
• Spolehlivý a bezpečný přenos a aktivace přes rádiové vlny
• Robustní, flexibilní a připravený na budoucnost

Rádiový přijímač RWR95.51
Rádiový přijímač RWR95.51 zajišťuje obousměrnou komunikaci pro sondy a snímače systému 
RWP20.50. RWR95.51komunikuje s rádiovými dotekovými sondami v rozsahu 2,4 GHz a lze jej snadno 
namontovat do strojovny. Přijímač podporuje obousměrnou komunikaci až pro 8 sond na jednom stroji. 
Inovativní možnosti párování usnadňují instalaci nových nebo dodatečných sond a snímačů.

• Podporuje dotekové sondy, teplotní a ultrazvukové snímače
• Párování přes infračervené rozhraní, rádiový signál nebo NC program

Přínos pro vás:

• Flexibilní řešení pro různé požadavky

• Velmi dobrá připravenost na budoucnost 



RWP20.50-PP
Sonda RWP20.50-PP je vybavena 
měřicí jednotkou PP41.00, která je 
dodávána s trojnožkovým systémem. 
Jde o standardní sondu pro univerzální 
použití, která je navržena tak, aby bez 
problémů splnila většinu měřicích 
úkonů. Lze použít křížové doteky a má 
nastavitelnou spínací sílu.

RWP20.50-MY
Sonda RWP20.50-MY, ideální pro stroje 
bez otočných vřeten, je vybavena 
měřicí jednotkou MY21.00, která má 
patentovaný hemisférický systém 
provádějící homogenní snímání.

RWP20.50-G-HPP
RWP20.50-G-HPP je vysoce přesná 
měřicí jednotka využívající techniku 
laserové triangulace, která je v 
patentovém řízení. Tato technologie se 
také používá u souřadnicových měřicích 
strojů. Zajišťuje nejvyšší úroveň 
přesnosti při snímání měřicích bodů. 

RWP20.50: Za hranice flexibility
Nabídka sond a snímačů pro sytém RWP20.50 důsledně zajišťuje nekompromisní přesnost v drsných prostředích 
obráběcích strojů, ať již aplikace vyžaduje sondu na měření rozměrů, senzor teploty obrobku nebo ultrazvukový 
snímač na měření tloušťky stěny.



RWP20.50-G-TP
Snímač RWP20.50-G-TP je na trhu 
unikátní. Používá patentovanou 
technologii pro měření teplotních 
parametrů před posunutím obrobku 
do další fáze obrábění, což je ideální 
pro kontrolu obrobků s přísnými 
tolerancemi nebo vysokými náklady.

RWP20.50-G-UTP
Ultrazvuková doteková sonda 
RWP20.50-G-UTP usnadňuje 
automatické měření tloušťky stěny 
větších dílů přímo v obráběcím stroji, 
což přináší výrazně rychlejší kontrolu a 
lepší sběr dat.

RWR95.51
Rádiový přijímač pro všechny sondy 
RWP. Rychlá a bezpečná komunikace.
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Popis Měřicí jednotka
PP41.00 

Měřicí jednotka
MY21.00

Měřicí jednotka
HPP41.10

RW
P2

0.
50

-G

Opakovatelnost 
(snímaní z jednoho směru)

Max. 1 μm (2 Sigma) s 50mm 
dotekem a snímacím posuvem 254 
mm/min

Max. 1 μm (2 Sigma) s 50mm 
dotekem a snímacím posuvem 
254 mm/min

Max. 0,25 μm (2 Sigma) s 50mm 
dotekem a snímacím posuvem 254 
mm/min

Doporučené snímací posuvy Max. 2 000 mm/min Max. 2 000 mm/min 100–500 mm/min

Směry snímání ±X, ±Y, -Z ±X, ±Y, -Z -±X, ±Y, -Z

Max. přesah doteku XY ±12,5°; Z –6 mm XY ±14°; Z –4,5 mm XY ±12°; Z –5 mm

Spínací síla s 50mm dotekem XY = 0,3–1,4 N 
(Tovární nastavení = 1 N)
 Z = 2,5–12,5 N
(Tovární nastavení = 8,5 N)

XY = 1 N;
 Z = 6 N

XY = 0,1 N (typická hodnota)
 Z = 2,5 N (typická hodnota)

Výdrž baterie s lithiovou baterií Provoz: 500 h 
Pohotovostní režim: 1 rok

Provoz: 500 h 
Pohotovostní režim: 1 rok

Provoz: 180 h 
Pohotovostní režim: 1 rok

Přenos signálu 2 400–2 483,5 MHz (2,4 GHz) 2 400–2 483,5 MHz (2,4 GHz) 2 400–2 483,5 MHz (2,4 GHz)

Dosah vysílání/příjmu Až 18 m Až 18 m Až 18 m

Zdroj napájení 1 × 9V baterie, blok,
Alkalický: 550 mAh

1 × 9V baterie, blok,
Alkalický: 550 mAh

1 × 9V baterie, blok,
Alkalický: 550 mAh

Materiál Nerezová ocel, POM Nerezová ocel, POM Nerezová ocel, POM

Hmotnost bez dříku Přibl. 940g Přibl. 980 g Přibl. 940 g

Teplotní rozsah Provoz: 10–50 °C, 
Uskladnění:  5–70 °C

Provoz: 10–50 °C, 
Uskladnění:  5–70 °C

Provoz: 10–50 °C, 
Uskladnění:  5–70 °C

Stupeň krytí IP68: EN60529 IP68: EN60529 IP68: EN60529

Technické údaje
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Popis Měřicí jednotka
TP44.10

Měřicí jednotka
UTP47.10

RW
P2

0.
50

-G

Směry snímání -Z -Z

Max. přesah doteku 6,9 mm  -6 mm

Spínací síla 13 N  10 N

Doporučený snímací posuv 500 mm/min 500 mm/min

Přesnost měření* ±1 °C ±10 μm
(47.10-UTP-D-0.7-9)

Výdrž baterie s lithiovou baterií Provoz: 440 h
Pohotovostní režim: 1 rok

Provoz: 200 h
Pohotovostní režim: 1 rok

Rozsah měření - 0,7–9 mm

Přesnost měření Z - 5 μm (2 Sigma) 

* Přesnost měření závisí na stavu (povrchová úprava, rovnoběžnost povrchu) a kalibraci obrobku.
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Technické údaje

Popis

RW
R9

5.
51

Přenosová frekvence 2 400–2 483,5 MHz (2,4 GHz)

Dosah vysílání/příjmu Až 18 m

Zdroj napájení 12–30 V DC, max. 400 mA
(v závislosti na výstupní zátěži a provozním 
stavu)

Teplotní rozsah Provoz: 10–50 ° 
Úložiště: 5–70 °

Materiál Nerezová ocel

Těsnění IP68: EN60529
IEC529/DIN40050

Instalace (TD) 4× šroub s čočkovou hlavou M4

Připojovací kabel* RWR95.51-A-SP = 0,5 m s konektorem
RWR95.51-R-SP = 0,5 m s konektorem
RWR95.51-R-SP-PT = 2 m s konektorem
RWR95.51-R-DP = 0,5 m s konektorem

Patentovaná technologie
Vysoce přesná měřicí jednotka
Technologie laserové triangulace čekající na patentování

Ultrazvukový snímač 
Plně automatické měření tloušťky stěny

Teplotní senzor 
Plně automatická detekce teploty obrobku

Metody aktivace
Vytahovací kolíky a spínače aktivované vodou

Dříky HSK s technologií Thermo-Lock®

Zabraňuje tepelné roztažnosti dříku do těla sondy

*SP = samostatná sonda
  DP = duální sonda – současné měření pomocí dotykové a teplotní sondy



Nejmodernější 
technologie
Spolehlivý přenos rádiovými vlnami pomocí MDR a AFS  
v rozsahu 2,4 GHz
Technologie MDR (Multi Data Rate) umožňuje přenášet ve vysokých rychlostech velké soubory 
dat v co nejkratším čase. Přenos s rozprostřeným spektrem a vícenásobný přenos záznamů 
zajišťují spolehlivost přenosu a rychlý a bezproblémový proces měření. S technologií AFS 
(Automatic Frequency Select) jsou frekvenční rozsahy rádiové šířky pásma průběžně skenovány 
a automaticky jsou vybírány dílčí frekvence bez rušení. Tato technologie nejen zajišťuje rychlý 
a nerušený nezávislý přenos, ale také zabraňuje rušení ze strany systémů WLAN nebo jiných 
rádiových zdrojů. Měřicí signály jsou po kontaktu sondy v místě měření extrémně rychle 
přenášeny do řízení stroje , aby se dosáhlo minimálního zpoždění a zajistil se konzistentní 
přesnost měření.

Inovativní možnosti párování 

•  Párování přes NC řízení umožňuje výrobci stroje poskytnout NC program pro automatické 
párování; koncový zákazník musí pouze spustit NC program.

•  Párování pomocí sériového čísla a rádiového signálu umožňuje zadání sériového čísla přijímače 
na rádiovém přenosu dotekové sondy nastavení do přijímače.

• Párování přes infračervené (IR) rozhraní: předchozí standard.

Technologie ITE

Technologie ITE (Intelligent Trigger Evaluation) umožňuje předpolohování vysokou rychlostí (až 
50 000 mm/min). Rychlé, přesné, snímání jedním dotekem (až 2 000 mm/min) maximalizuje 
přesnost. Radiofrekvenční sonda RWP20.50 se pohybuje nejvyšší rychlostí do měřicího bodu, 
takže může spolehlivě snímat při konstantních měřicích rychlostech jediným dotekem. To 
výrazně urychluje proces měření a šetří drahocenný čas výroby.

Vylepšené možnosti aktivace

Kromě osvědčených, spolehlivých možností mechanické aktivace nabízí RWP20.50 také 
možnost obousměrné aktivace. Ta se provádí pomocí samostatně kódovaných signálů a je 
stejně spolehlivá jako mechanické metody.

• Patentovaná aktivace vytahovacími kolíky

• Patentovaná aktivace vodními spínači

• Mechanická aktivace HSK



Průlomová měřicí řešení 
pro různé aplikace
Rychlá, vysoce kvalitní sériová výroba vyžaduje flexibilní a efektivní měřicí řešení. Jako zkušený dodavatel 
měřicích technologií pro obráběcí stroje investujeme, abychom požadavky našich zákazníků začlenili do 
našeho vývoje. 

Automatizované měření 
teploty
Teplotní sonda RWP20.50-G-TP

Sonda RWP20.50-G-TP plně automaticky měří teplotu obrobku před 
obráběním i během něj. Spolehlivé stanovení teploty umožňuje 
před další fází obrábění přizpůsobit parametry obrábění tak, aby 
odpovídaly tolerančním hodnotám. Tím je zajištěna trvale vysoká 
kvalita výroby.

• Jediné teplotní sondy na trhu

• Patentovaná technologie zajišťuje rychlé měření 
teploty dílu pro přesné výrobní výsledky

• Spolehlivé určení teplotně závislých parametrů 
umožňuje větší kontrolu výrobních procesů



Vysoce přesné měření laserovou 
triangulací
Vysoce přesná radiofrekvenční doteková sonda RWP20.50-G-HPP

RWP20.50-G-HPP je nejpřesnější dotekovou sondou od společnosti Hexagon pro měření ve stroji. Využívá 
laserovou triangulaci k dosažení extrémně vysoké opakovatelnosti, nízké počáteční odchylky a nízké 
chybovosti 3D tvaru.

Mnoho aplikací, například měření volného tvaru nebo kontrola kinematiky stroje, vyžaduje extrémně 
přesné výsledky měření ve 2D a 3D. Těch se nejlépe dosáhne použitím technologie laserové triangulace 
od společnosti Hexagon, která čeká na patentování a nachází se uvnitř radiofrekvenční dotekové sondy 
RWP20.50-G-HPP. 

• Vysoce přesné výsledky
• Extrémně přesná ve 2D a 3D
• Robustní a odolná
• Manipulace zaměřená na dílny

Přesnost výkonu
Jednosměrná opakovatelnost = 0,25 μm 2σ
Počáteční odchylka = ± 0,25 µm 
Chyby tvaru 3D, celkem = ± 1 µm



Automatizované měření tloušťky stěn
Ultrazvuková sonda RWP20.50-G-UTP 

Ultrazvuková dotyková sonda RWP20.50-G-UTP usnadňuje automatické měření tloušťky stěn 
větších dílů přímo v obráběcím stroji, což má za výsledek výrazně rychlejší kontrolu a lepší 
sběr dat.

Měření tloušťky stěn je obvykle časově náročný ruční proces, který probíhá mimo obráběcí 
stroj, a tím vytváří prostoje. Ultrazvuková doteková sonda RWP20.50-G-UTP tento postup 
mění, protože pomocí ultrazvuku automaticky měří tloušťky stěn v rámci obráběcího stroje, 
čímž odpadá potřeba samostatných měřicích procesů.

RWP20.50-G-UTP je podporována specializovaným softwarem pro měření tloušťky a je 
kompatibilní s ovládacím softwarem pro obráběcí stroje Siemens, Heidenhain a Fanuc, což 
usnadňuje záznam a vizualizaci měřicích dat přímo ve výrobních prostorech a jejich export k 
použití v jiných programech.

V sondě RWP20.50-G-UTP je integrována osvědčená technologie radiofrekvenčních vln od 
společnosti Hexagon, která pracuje ve frekvenčním rozsahu 2,4 GHz. Stejně jako jiné sondy 
od společnosti Hexagon má RWP20.50-G-UTP robustní modulární konstrukci a lze ji přeměnit 
na rozměrovou nebo teplotní sondu jednoduchou změnou měřicí jednotky. Tím se otevře pro 
širokou škálu aplikací integrovaných do obráběcího stroje. A na rozdíl od jiných ultrazvukových 
řešení pracuje RWP20.50-G-UTP bez spojovacích kapalin, což zjednodušuje provoz a pomáhá 
udržovat čistotu dílů.

• Automatický provoz bez zásahu člověka

• Není potřeba žádná spojovací kapalina – podporuje suché obrábění

• Protokolování – dokumentace – dohledatelnost

• Funguje jako doteková sonda

• Měření tloušťky stěny od 0,7 do 9 mm



Radiofrekvenční sonda RWP38.41
Kompaktní radiofrekvenční dotyková sonda RWP38.41 je ideální 
pro použití na obráběcích strojích s omezeným maximálním 
průměrem nástroje a omezenou výškou osy Z, zejména s 5osými 
hlavami. Lze ji modulárním způsobem prodloužit a je perfektním 
řešením pro komplexní měření. Díky obousměrné komunikaci lze 
RWP38.41 kombinovat s radiofrekvenčním systémem ustavování 
nástrojů RWT35.50 a přijímačem RWR95.40. 

• Osvědčený a spolehlivý radiový přenos SCS 
• Technologie THERMO-LOCK® (patentovaná) 
• Flexibilní a modulárně rozšiřitelná

Radiofrekvenční systém ustavování 
nástrojů RWT35.50
Radiofrekvenční systém pro měření nástroje RWT35.50 s 
variabilními polohami pro frézky a obráběcí centra. Díky 
magnetickému držáku může být systém ustavování nástrojů 
umístěn na stole v mnoha polohách. Náš systém čekající na 
patentování poskytuje vysoce přesné a opakovatelné přemístění 
systému ustavování nástrojů. Měření nástroje a detekci 
poškození nástroje lze díky tomu flexibilně provádět pouze s 
jedním zařízením, a to i na strojích s kyvadlovým obráběním.

• Rychlé upevnění na volitelnou základovou desku 
• Osvědčený a spolehlivý rádiový přenos SCS  
• Možnost sdílet mezi více stroji

Alternativní radiofrekvenční 
přenos v rozsahu MHz
Společnost Hexagon nabízí různé radiofrekvenční dotekové sondy s různými principy fungování pro různé 
aplikace a velikosti strojů. Nabízí i systém ručně vyměnitelných radiofrekvenčních dotekových sond, který lze 
používat společně s dalšími radiofrekvenčními dotekovými sondami.

Rádiový přijímač RWR95.40
Kompaktní rádiový přijímač RWR95.40 komunikuje se všemi 
radiofrekvenčními sondami od Hexagonu s vysílací frekvencí 433 
MHz. Lze ho snadno připevnit kamkoli do oblasti s obráběcími stroji 
a zpracovává údaje o měření a teplotě. Během provozu je prostředí 
neustále kontrolováno na rušení z vysílačů (SCS). 
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Popis RWP38.41 RWT35.50 RWR95.40

Opakovatelnost při snímaní z jed-
noho směru

2 Sigma  ≤ 1 μm s 50mm 
dotekem a 254 mm/min

2 Sigma  ≤ 1 μm
nepřímý -

Směry snímání ±X, ±Y, -Z ±X, ±Y, -Z -

Max. vychýlení doteku X/Y ±12,5°; Z –6 mm – -

Max. přesah doteku XY = ±12,5°; Z = -6 mm -

Spínací síla X/Y = 0,3–1,4 N, 
Z = 2,5–12,5 N, 
s 50mm dotekem, nastavitelné

XY = 0,3–1,4 N; 
Z = 2,5–12,5 N,  
nastavitelné

-

Doporučené snímací posuvy Max. 2 000 mm/min – -

Nejmenší nástroj – Ø 0,5 mm -

Výdrž baterie při nepřetržitém 
používání

Provoz: 325 h  
Pohotovostní režim: 230 d 

Provoz: 325 h 
Pohotovostní režim: 230 d -

Hmotnost Přibl. 460 g (bez dříku) Přibl. 940 g (bez základové desky) -

Zdroj napájení Baterie 2× 3,6 V ½AA Baterie 2× 3,6 V ½AA 12–32 V DC, max. 100 mA

Teplotní rozsah Provoz: 10–50 °C, 
Uskladnění:  5–70 ° 

Provoz: 10–50°C, 
Uskladnění:  5–70 ° 

Provoz: 10–50°C, 
Uskladnění:  5–70 °

Materiál Nerezová ocel Nerezová ocel Nerezová ocel

Stupeň krytí IP68: EN60529 IP68: EN60529 IP68: EN60529 
EC529/DIN40050

Přenos signálu 433 075–434 650 MHz 433 075–434 650 MHz 433 075–434 650 MHz

Počet kanálů 64 64 -

Rozestupy kanálů 25 KHz 25 KHz -

Montáž do 18 m

Připojovací kabel 7 montážních konfigurací

Technické údaje



Weingärtner Maschinenbau GmbH,  
Rakousko
Společnost Hexagon již od začátku používala chráněné 
průmyslové pásmo 433 MHz se 64 volitelnými kanály. 
Pokročilá, neustále vylepšovaná elektronika vede k 
vysokému výkonu vysílání a příjmu, který zajišťuje 
bezpečný přenos dat i v extrémních podmínkách 
a zabraňuje zbytečnému prostoji stroje kvůli 
nedostatečným signálům nebo podobným problémům. 

Co však tým společnosti Weingärtner na nových 
dotekových sondách od Hexagonu zvláště oceňuje, je 
odnímatelná měřicí jednotka a modulární struktura. 

Spolehlivé rádiové signály 
zajišťují přesnost ve velkých 
strojích“
Weingärtner Maschinenbau GmbH.

BBG GmbH & CO. KG, Německo 

Radiofrekvenční dotekové sondy od společnosti Hexagon v 
pásmu 433 MHz stále stanovují vysoký standard na trhu. Pro 
všechny případy, kde místní podmínky vyžadují alternativní 
řešení, bylo vybráno nové průmyslové frekvenční pásmo kolem 
2,4 GHz, které se již hojně využívá v průmyslových aplikacích. 
Díky novým technologiím dokázala společnost Hexagon v 
tomto frekvenčním pásmu vytvořit bezpečná připojení.

Sonda, která byla původně instalována na stroji jen dočasně, 
fungovala od začátku dokonale. Brzy poté jsme na novou 
technologii 2,4 Ghz převedli i druhý stroj. 

Od přechodu jsme neměli jediné 
nepřesné měření“ 
BBG GmbH & CO KG

Ohlasy zákazníků
Vysoce kvalitní měřicí systémy od společnosti Hexagon jsou speciálně navrženy a vyrobeny pro použití v obráběcích 
strojích, ve kterých nabízejí výrobcům maximální přesnost a spolehlivost. Zde jsou vyjádření uživatelů, kteří používají 
snímací systémy Hexagon s rádiovým přenosem.
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Hexagon je světovým lídrem v oblasti metrologie, softwaru a autonomních 
řešení. Zvyšujeme efektivitu, produktivitu a kvalitu v průmyslu, výrobě, 
infrastruktuře, bezpečnosti a aplikacích mobility. 

Naše technologie vytvářejí městský a produkční ekosystém směřující k vyšší 
propojenosti a autonomii.

Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon poskytuje řešení, 
která využívají data z vývoje, konstrukce, výroby a metrologie takovým 
způsobem, aby byla výroba chytřejší a efektivnější. Další informace najdete 
na hexagonmi.com.

Další informace o společnosti Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) najdete 
na stránkách hexagon.com a sledovat nás můžete na @HexagonAB.

Vytištěno v Německu. Březen 2020
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