
 
 

 

 



 

KULLANICI DOSTU KONTROL YAZILIMI ( THOME CONTROL ) 

 

Denetim yazılımı ThomControl'ün kullanımı çok kolaydır. 

ThomControl basit kullanım ve maksimum çalışma konforu 

ile ikna eder Kapsamlı bir grafik desteği, verimli 

ve zaman kazandıran denetlemeden sonra eğitimsiz 

kullanıcılara bile izin verir. 

Joystick kullanılarak Teach-In ölçüm programları 

öğrenilebilir. Operatör bir CAD modeliyle çalışıyorsa, 

özellikler fare tıklamasıyla CAD dosyası üzerinden 

seçilebilir ve otomatik olarak ölçülür. ThomControl, arka 

planda ölçüm programını oluşturur. Bireysel öğelere göre 

özel CNC sondaj stratejileri sunulmaktadır. Bu 

sondaj stratejileri görsel olarak görüntülenir ve 

gerektiğinde kolayca yapılandırılabilir. 

ThomControl üç ana modüle dayanır: Temel Geometri, CAD 

İçe Aktarma, Serbest Biçimli Yüzeyler. 

İstedikleri zaman yükseltilebilirler. 

 
ThomControl Temel Geometri 

 

 

 
 

Net bir kullanıcı arayüzü ile grafik desteğiyle basit, 

sezgisel kullanım. 

Grafik önizlemeyle sırasıyla 3-2-1-hizalaması veya 

Geometrik hizalama ile hizalamanın kolay 

oluşturulması. Elemanların nominal değerleri temiz 

pencerelere girilebilir ve daha sonra görüntülenen 

bir CNC ölçüm stratejisi ile otomatik olarak 

ölçülebilir. DIN ISO 286'ya göre ISO 

toleranslarına sahip bir tolerans veritabanı 

mevcuttur. 

Ölçüm sonuçları doğrudan sonuç penceresinde 

grafiksel eğilim çubuklarıyla görüntülenir. 

Paralellik, konum, eş merkezlilik, simetri, aşınma , 

toplam aşınma, diklik, düzlük, düzlük, yuvarlaklık ve 

silindiriklik gibi kapsamlı form ve konum 

değerlendirmeleri mevcuttur. 

Program satırına çift tıklanarak ölçüm programları 

kolayca oluşturulabilir ve değiştirilebilir. CNC ve 

manuel ölçüm programları oluşturulabilir. Tüm ölçüm 

sonuçları kaydedilir ve gelecekteki araştırmalar için 

erişilebilir durumdadır. 

ThomControl'ün dahili dosya formatına ek olarak, 

ölçüm raporları Word, Excel ve PDF formatında da 

kaydedilebilir. Kişisel yerleşim gereksinimlerine 

adaptasyon basit bir şekilde yapılabilir. Birkaç 

standart rapor şablonu dahil edilmiştir. 

Çeşitli geometrik elemanların yapısı, teorik boyutun 

kapsamlı bir şekilde hesaplanmasını sağlar. 

  Tüm öğeler 3D olarak görüntülenir ve ölçüm 

sonuçlarının açıkça yorumlanması için grafiksel 

olarak verilir. 



 

 

ThomControl Basic Geometry with CAD import 

 

 
 
 
 
 
 
IGS ve STEP formatındaki CAD dosyaları alınabilir. 
Öğeler, tek bir tıklamayla CAD dosyası aracılığıyla 
seçilebilir ve otomatik olarak ölçülebilir. 
ThomControl bir ölçüm stratejisi sunar ve ekranda 
hareketli yolları görüntüler. Strateji gerektiği gibi 
değiştirilebilir. 
 
 
 
CAD elemanlarına tıklanarak ölçüm programı oluşturulur. 
Böylece Nominaller üretilir ve CAD verilerinden alınır. 
Ölçüm noktalarının optimal vektör yönü oluşturulur. 
 
 Bu nedenle, zor alanlarda bile herhangi bir sayıda ölçüm 
noktası alınabilir. Ölçüm programları çevrimdışı olarak da 
oluşturulabilir ve ölçüm işlemi simüle edilebilir. 
 
 
Grafik görünümler herhangi bir zamanda oluşturulabilir ve 
geri çağrılabilir. 
RPS ayarını kullanarak, operatör iş parçasını CAD ile 
kolayca ve hızlı bir şekilde hizalayabilir. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAĞLAM MAKİNA YAPISI MADE IN GERMANY 

 

 

Hassas hava yatak kılavuzları 

Hava yatak kılavuzlarımız yüksek tekrarlanabilirlik ve kılavuzluk doğruluğunu garanti 

eder. Hava yatağı teknolojimiz sayesinde, makineler neredeyse sürtünmesiz hareket 

ediyor. Bu nedenle makinelerimiz en yüksek hassasiyetle ve neredeyse hiç bakım 

gerektirmeden çalışıyor. 

 

 

Yüksek hassasiyetli granit kılavuzlar 

   Ölçüm makinelerimiz tüm eksenlerde yüksek hassasiyetli granit kılavuzlarıyla donatılmıştır. 

Granit kızaklar, aşağıdaki özelliklerle karakterize edilir: 

  • En yüksek mekanik hassasiyet. Granit kılavuzları, 1 mikron / m'ye kadar hassasiyetle sıkıştırılır. 

• · Sıcaklık kararlılığı. 

  • Çok iyi sönümleme özellikleri. 

· • Gerilimsiz ve uzun süreli stabilite. 

 

 

 

 

Kapalı kılavuzlar 

Kapalı kılavuzlar, makineyi kir, hasar ve termal koşullar gibi dış etkenlere karşı korur.  

Böylece, ölçüm makinesi üretim ortamlarında da kullanılabilir. 

 

 
 

 

 

Son derece esnek dokunmatik problar 

 

 

Ölçüm makinelerimiz mevcut tüm Renishaw temas probları ile 

donatılabilir. Baş dokunma işlevi dahil olmak üzere son derece esnek 

bir beş eksenli prob kafasına kadar basit bir sabitleme probu kafası 

ile başlayan ve otomatik bir prob değiştirme rafı ile birleştirilmiş her 

şeyi seçebilirsiniz. Ölçümünüz ne olursa olsun, size uygun bir prob var 

 

 
 

 

Çift pasif titreşim sönümleme sistemi 

 

Çift pasif titreşim sönümleme, titreşimleri40 Hz. 10 Hz'ye 

kadar olan titreşimler, 

membran aktif hava sönümleme sistemi. 
 

 



 

İYİ PERFORMANS 

RAPID Plus, çok sayıda değişken içeren bir koordinat ölçüm cihazıdır.  

Böylece bireysel ebatta uzunlukları ihtiyaçlarınıza göre değişebilir. 

Aşağıdaki listesinde farklı makine boyutları için bazı örnekler bulabilirsiniz. 

Teslimat: 

1. Koordinat Ölçüm Makinesi RAPID Plus CNC „Made in Germany“ 

            Ölçüm belirsizliğine göre  ISO 10360-2: MPEe=2.2+L/350, MPEp=2.5µm  

            (with touch probe TP20), MPEe=1.9+L/350, MPEp=1.9µm (dokunmatik prob ile birlikte TP200 and SP25) 

2. RENISHAW CNC-Controller  tek el joystick 

3. DELL PC, latest Performance, WINDOWS 7 64 Bit, 22" LED-Monitor, incl. 3 yıl garanti 

4. “ALL IN ONE”  Renli yazıcı HP. 

5. 10 parçalık mil seti ve  Ø25 kalibrasyon bilyesi 
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                   MAKİNA ÖLÇÜM ARALIKLARI 
 

1 

 
     500x700x500 

2 

 
     600x800x500 

3 

 
     700x1200x600 

4 

 
     800x1200x700 

5 

 
     800x1500x700 

 



 

RENISHAW Kontrolör ve Joystick 

RENISHAW'ın modern, hızlı ve kompakt kontrolörleri, özellikle mükemmel bir tarama durumunda ölçüm 

makinelerimize ölçüm yapar. 

  

 

 

Ergonomik tek elle kumanda kolu 

MCU-Lite-2 RENISHAW 

 

Acil Durdurma 

 

Değişken hız kontrolü 

 

Buttons 14 düğme 

 

2 programlanabilir düğme 

 

RENISHAW ESNEK DOKUNMA PROBLARI 

 

 

TP8 ENTEGRE DOKUNMA PROBU 

İLE PROB KAFASI 

Bu prob sisteminin 2D 

tekrarlanabilirliği +/- 1 mikrondur. 

Kafanın her ayarından sonra 

yeniden kalibre edilmesi gerekir. 

Bu prob kafası, otomatik prob ucu 

değiştirme rafıyla çalışamaz.  

PH 6 SABİT PROB KAFASI 

Bu kafa ile yıldız kalemi ile 

birlikte 5 yandan da 

dokunabilirsiniz. 

Maks. uzatma 150 mm. 

PH6, TP20 veya TP200 temas 

probu ile birlikte kullanılabilir. 

 

 

RTP20 Otomatik indekslenebilen prob kafası 

Entegre edilmiş dokunmatik probe TP20 ile. 

Hem A hem de B eksenlerini kullanarak 15 derecelik artışlarla 168 tekrarlanabilir 

pozisyona taşınabilir, böylece her prob pozisyonu için sadece bir defalık nitelik gerektirir, 

böylece parça incelemesi için hızlı verim sağlanır. Kafanın kilitlenmesi ve yönlendirilmesi 

için CMM hareketinin kullanılması, MCR20 ile birlikte, tam otomatik bir sistem sağlar. 

Tekrar üretilebilirlik Dönme yarıçapı 70 mm olan 1.5 mikron.95 mm'lik maksimum uzatma 

(EM2). Bu, maks. 168 mm daldırma derinliği. 

 

 
 

H10T / PH10M motorize indekslenebilen kafa 

Bu sistem daha karmaşık iş parçalarının hızlı, eksiksiz ve tekrarlanabilir bir 

şekilde ölçülmesini sağlar. 

Döner eksen   180° and Salınım eksen  0°-105° in 7.5° adımlarla. Toplamda 

720 pozisyon alırsınız. 

Yaklaşık 100 mm dönme çapındadır. 

PH10T: Bütün  M8 iğne probeları(like TP20 and TP200) yerleştirilebilir. 

PH10M: SP25 gibi tüm otomatik bağlantı sistemi prob kafaları takılabilir. 



 
 

 

PH20 5 eksenli eşzamanlı hareket probu kafası 

PH20'nin benzersiz 'kafa dokunuşları', CMM yapısı yerine sadece kafa hareket 

ettirilerek ölçüm noktalarının alınmasına izin verir. Sadece kafanın hızlı döner 

hareketini kullanarak, noktalar daha hızlı ve daha yüksek hassasiyet ve 

tekrarlanabilirlik ile alınabilir. Ayrıca, 5 eksenli hareket başın indekslenmesi için 

harcanan zamanı ortadan kaldırır. Birlikte bu hız artışları tipik olarak geleneksel 

sistemlere göre verimlilikte 3 kat artış sağlar. 

Uzaydaki her açısal pozisyon, 0,08 ark saniye (100 mm yarıçapı başına 0,04 mikron) 

açısal çözünürlük ile ayarlanabilir. 

Aralık: A-Axis +/- 115° B-Axis unlimited. Max dokunma hızı: 50 mm/s. 

TP20 dokunmatik prob ile entegre. Maximum uzama (EM2) 95 mm. 

 

 

TP20 Touch probe 

TP20 otomatik tetik sondası, yeniden 

kalifikasyon olmadan manuel veya otomatik 

prob ucu değiştirmeye olanak sağlar. Modül 

başına 3 milyon dokunuş sağlar.  

TP200 Touch probe 

Prob ucu değiştirme modülü ile yüksek 

hassasiyetli 6 yollu dokunmatik prob. 

Dönel kavşak modül başına 10 milyon 

dokunuş. 50 mm Stylus uzunluğu ile 

belirsizlik 0.8 µm. 

 

 

TP25 TARAMA PROBU 

Kalemi uzunluğu: Kit 1: 20 - 50 mm, Kit2: 50 - 105 mm, Kit 3: 120 - 200 mm, Kit 4: 220 - 400 mm. 

SP25 sadece 25 mm çapa sahiptir. Sürekli tarama ve tek nokta için kullanılabilir. 

Ölçümler. 

X-y düzleminde 2B belirsizlik 0.2 µm, Tekrarlanabilirlik (max2 ) 0.3 µm, çözünürlük <0.1 µm. 

Entegre optik ölçüm sistemi sayesinde en uzun kullanım ömrü. 

 

 

Yeniden kalibrasyon olmadan otomatik prob ucu değişimi için prob ucu RENISHAW ile değiştirilir. 

 

 

MCR 20 
TP20, RTP20, PH20 

için 6 değişebilen 

slotlar. 

Collision koruma 

entegre edilmiş.  

SCR 20 
TP200 için 

6 değişebilen 

slotlar. 

Collision koruma 

entegre. 

 
 

 

FCR 20 
SP25 için 

Her 3 slot için 

modül 

MRS module 

tutucuyla. 

 

 

 

 

 

 



 

RAPID CNC İÇİN TEKNİK VERİLER 

Ölçüm Aralığı        

X-Y-Z mm 

500/700/500 600/800/500 700/1200/600 800/1200/700 800/1500/700 

Ağırlık 750 1100 1500 2100 2700 

Ölçüm parçası 

ağırlığı (kg) 

500  600 700 800 900 

Uzunluk (mm) 1.460 1.560 1.960 1.960 2.260 

Genişlik (mm) 1.071 1.171 1.271 1.371 1.371 

Yükseklik (mm) 2.450 2.450 2.650 2.850 2.850 

Teslimat 

Yüksekliği (mm) 

1.900 1.900 2.000 2.100 2.100 

Tabla Yüksekliği  800mm 

Uzunluk ölçümünün 

belirsizliğine göre 

ISO 10360-2 [µm] 

MPEE = 1.9 + (L/350) with TP200 and SP25 touch probe system 

MPEE = 2.2 + (L/350) with TP20 and TP8 touch probe system 

Volumetric prob 

hatasına göre 

ISO 10360-2 [µm] 

MPEP = 2.1 with TP200 and SP25 touch probe system 

MPEP = 2.5 with TP20 and TP8 touch probe system 

Volumetric tarama 

prob hatası 

ISO 10360-4 [µm] 

MPETHP = 3.5 

Scanning time MPTτ = 68 [s] 

Çözünürlük [µm] 0.5 

Joystick hızı 

Max. hız 

Max. ivme 

0 – 150 [mm/s] 

780 [mm/s] 

600 [mm/s2] 

Uzama sağlamak 

için sıcaklık  

Belirsizlik ölçümü 

Without Temp.-Compensation: 20°C +/-2°C, max. 1°C per hour and 1.5°C per day. With online Temp.-

Compensation: 15°C – 28°C, max. 1°C per hour and 3°C pro Tag. 

Volumetric Temp. gradient: Max. 1°C per meter. 

Hava tüketimi 

Basınçlı hava 

kalitesi 

25 [l/min] Air source: min. 120 [l/min] 

Cleaned and filtered compressed air with 6 bar. Air quality according ISO 8573 part 1 class 2. 

Elektrik bağlantısı 4 grounded power sockets 220V with 16A fuse. Power consumption: max. 1000 VA. 

 

 


