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3D-ÖLÇÜM MAKİNASI SIGMA CNC 
 

Kılavuz yollar 

tamamen kaplıdır. 

Bu, CMM'yi kir, toz ve 

hasara karşı korur. 

 
 

 
En yüksek kalitede granit kılavuz yolları, 

yüksek termal stabilite, hassasiyet ve 

mekanik sağlamlık sağlar. 

Optimize edilmiş hava yatakları, en 

yüksek hassasiyet ve en düşük hava 

tüketimini gerçekleştirmek için kullanılır. 

 

Joystick MCU 

Lite, 

RENISHAW 

tarafından 

fonksiyon 

tuşları ile hız 

ayarı ve acil 

durdurma  

RENISHAW Probları 
 

a.) PH10T Motorlu  
indeksleme kafası,  
720 tekrarlanabilir  
pozisyon veren  
7.5 derece artışlarla 

 
b.) PH20 5 eksenli 
 dokunmatik tetik  
sistemi, sonsuz  
konumlandırma  
özelliği. “Kafa  
dokunma sistemi” 
 sayesinde önemli 
 zaman tasarrufu. 
 3 kat iyileştirmede hız artar. 
 

 

 

 

Prob değiştirici MCR 

20 Tam otomatik 

sistem çalışması için. 

6 prob modülüne 

kadar depolar 

 

 

Çift pasif titreşim  

sönümlemesi standart  

olarak aktif hava yay  

izolatörlerine yükseltilebilen 

 iç çerçeveye entegre edilmiştir.

 

 
 

Kullanıcı dostu kontrol yazılımı 

 

 

a.) Temel Geometri 
Tüm geometrik elemanlar ölçülebilir, 

grafiksel olarak gösterilebilir ve 

kaydedilebilir. 

Tüm şekil ve pozisyon toleranslarının 

değerlendirilmesi. ISO tolerans 

veritabanı entegre edilmiştir. Teach-In 

ile ölçüm programları. 

CNC ölçüm stratejileri grafiksel olarak 

gösterilir 

 

 

b.) Temel Geometri Cad 

ile beraber 

IGS ve STEP formatındaki 

CAD dosyaları alınabilir. 

CAD modeline tıklanarak 

elemanlar seçilebilir ve 

ardından otomatik olarak 

ölçülür. 
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ThomControl Temel Geometri 
 

 

Net bir kullanıcı arayüzü ile grafik desteğiyle 

basit, sezgisel kullanım. Grafik önizlemeyle 

sırasıyla 3-2-1 hizalaması veya Geometrik 

hizalama ile kolayca hizalamalar oluşturun. 

Elemanların nominal değerleri açık 

pencerelere girilebilir ve daha sonra 

görüntülenen bir CNC ölçüm stratejisi ile 

otomatik olarak ölçülür. DIN ISO 286'ya göre 

ISO toleranslarına sahip bir tolerans 

veritabanı mevcuttur. Ölçüm sonuçları 

doğrudan sonuç penceresinde grafiksel 

eğilim çubuklarıyla görüntülenir. 

 

Paralellik, diklik, gizlilik, konum, düzlük, vb. 

gibi kapsamlı form ve konum 

değerlendirmeleri mevcuttur. Program 

satırına çift tıklayarak ölçüm programları 

kolayca oluşturulabilir ve kolayca 

değiştirilebilir. Hem CNC hem de manuel 

ölçüm programları oluşturulabilir. Tüm ölçüm 

sonuçları saklanır ve herhangi bir zamanda 

tekrar kullanılabilir. THOMControl'ün dahili 

dosya formatına ek olarak, ölçüm raporları 

Word, Excel ve PDF olarak da kaydedilebilir. 

Ölçüm raporları, düzen gereksinimlerinize 

uyarlamak kolaydır. Birkaç standart rapor 

şablonu dahil edilmiştir. Çeşitli geometrik 

elemanların yapısı, teorik boyutların 

kapsamlı bir şekilde hesaplanmasını sağlar. 

Tüm öğeler grafik olarak 3D olarak 

görüntülenir ve ölçüm sonuçlarının daha iyi 

yorumlanması için grafik olarak yazdırılabilir 
 

 

 

 

ThomControl CAD ile birlikte Temel Geometri 
 

IGS ve STEP formatındaki CAD dosyaları eklenebilir. 

Öğeler, bir CAD tıklaması ile bir fare tıklaması ile 

seçilebilir ve otomatik olarak ölçülür. Yazılım bir 

ölçüm stratejisi önerir ve yolları grafiksel olarak 

gösterir. Strateji gerektiği gibi değiştirilebilir. 

Ölçüm programı sadece CAD elemanlarına 

tıklayarak yazılır. Nominaller otomatik olarak 

oluşturulur ve CAD verilerinden aktarılır. Ölçüm 

noktalarının optimum vektörel yönleri garantilidir. 

Zorlu alanlarda bile her türlü ölçüm noktasına 

ulaşılabilir. Ölçüm programları çevrimdışı olarak da 

oluşturulabilir ve ölçüm yapılabilir. 
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