
                                                     
 

AP SERİSİ VİDEO ÖLÇÜM CİHAZI CNC 

 

                 
 

 



                                                     
 

 
Kullanım Şekli 

 
Bu video ölçme sistemi, CCD görüntüleme vasıtasıyla bir çeşit ölçme aleti olup, iş parçası görüntüsünü yazılım 

sistemine büyütmekte ve güçlü yazılımlarda çeşitli ölçüm işlevleri için kullanılmaktadır.  

Ölçülen parçanın boyutları, konumları ve biçimleri için mikroskop ve kalite kontrolünü gerçekleştirmek için güçlü 

yazılım sisteminde çeşitli ölçme işlevleri kullanarak görevini sürdürür. 

Elektronik, enstrüman ve sayaçların çeşitli endüstrilerindeki çeşitli seviyelerde veya atölye muayene 

istasyonlarında ölçme servislerinde yaygın ve uygun şekilde kullanılır.  

Kesme aletleri ve kavrama cihazları, hassas makine elemanları, hassas donanım parçaları, elektronik parçalar, 

plastik ve kauçuk ürünler, yarı iletken parçalar, delme parçaları, askı endüstrisi, havacılık, vb. ve kolejler ve 

üniversiteler, bilimsel araştırma enstitüleri, vb., kalıp ekipmanı, otomobil, makina bağlantısı, vb. yerlerde işlevsel 

olarak kullanılır. 
 
 
 

Özellikler 
 

* Hızlı hareket sağlamak için hassas transmisyon ekipman tasarımı. 

* Gran Granit yapı, yüksek hassasiyet ve güvenilir stabilite ile sütun ve taban. 

* Farklı ölçüm gereksinimlerini karşılamak için çok fonksiyonlu ölçüm yazılımı ile donatılmıştır. 

* Hızlı ölçüm için DXF dosyasını içe aktarabilir. 

* Ölçüm verileri Word, Excel, Auto CAD içine alınabilir. 

* Output Rapor çıktı fonksiyonu, çıktı testi sonuçları kolayca gösterilir. 

* Axis Üç eksenli yüksek hassasiyetli lineer kızaklı ray ve yüksek hassasiyetli bilyalı vida,  

* Definition yüksek çözünürlüklü lens ve yüksek çözünürlüklü CCD,  

* Gelişmiş gezinme konumlandırma objektifi, kolay programlama ve ölçüm prosedürleri. 

* 3D Makine, 3D ölçümü gerçekleştirmek için Renishaw 3D prob (model AP300) veya lazer probunu 

genişletebilir. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                     
 
 

Model AP 300 + Probe CNC AP 400 + Probe CNC AP 500 + Probe CNC 

X, Y, Z Hareketi 300*200*180 400*300*180 500*400*180 

Tabla Boyutu 550*425mm 650*530mm 750*620mm 

Cam Masa Boyutu 425*320mm 525*420mm 625*520mm 

Ölçülen Malz. Ağırlığı 15kg 20kg 25kg 

Lens Büyütmesi 0.7   ̴4.5X 0.7   ̴ 4.5X 0.7   ̴ 4.5X 

3D-probe Renishaw MCP10 probe head 2mm or 3mm probe 

Kesinlik    ( 3 +  L/200 ) um 

X – Y Doğruluğu 3.0+L/200um 

Z Doğruluğu 5.0+L/100um 

XY Hareket Hızı 0-400mm/S 

Z Hareket Hızı 0-100m/S 

Tekrarlanabilirlik 0.005mm 

Çözünürlülük 0.001mm 

CCD 1/2 inch 700 Çizgi Rengi 

Lens Navigation 0.7-4.5X step lens 

Büyütme optic 0.7～4.5×； image： 24～158X 

Yazılım CNC Yazılım 

Bilgisayar 2G RAM, 500G HDD. 23 inch monitor, DVD ROM 

Elektrik 220V / 50Hz / 3A 

Büyüklük 1450x1050x1700 1600x1200x1700 1800x1400x1700 

Ağırlık 600 kg 700 kg 900 kg 

Opsiyonel Bölüm 
Auto Automatically change times, 0.5X Lens, 2X lens, 

RENISHAW” 0.5um steel scale, Panasonic servo motor, laser probe 

Ücretsiz Bakım Süresi  1 yıl 
 

 
 

   
 



                                                     
 

YAZILIM  (MANUAL SERİ, CNC SERİ) 

 
           Bu modelin yazılımı aşağıdaki gibi fonksiyonlara sahiptir 

   Otomatik Ölçüm Fonksiyonu: Mause düz çizgi ile otomatik olarak bulabilir, noktalara göre daire oluşturabilir, 

seçerek daire oluşturabilir, çoklu bölgelerde otomatik daire, otomatik ark. 

   Manuel CNC işlevi: Eğer kelepçeler varsa yarı otomatik ölçüm yapabilir.  

   Yardımcı Odaklanma: En net Z ekseni konumunu bulmak için yardımcı olabilir.                                                             

   Resim Çıktısı : Ölçüm sonuçları resim formatında ortaya konabilir. (Dijital kameranın işlevine benzemektedir)                                                                                                                                                              

   Geometrik tolerans: Yuvarlaklık, doğrusallık, paralellik, dikeylik, eşmerkezlilik. 

  Tolerans ayarları: Parçanın gerçek büyüklüğü aşma aralığı ayarlanabilir, eğer aşarsa, kırmızı arka plan ile uyarır. 

   CCD Düzeltme: Doğru CCD görüntü bozulması 

 
 

 Profil İzleme: Yazılım otomatik olarak iş parçasının profilini hesaplayabilir ve görüntüleyebilir. (Ölçüm                                                   

pozisyonunu açıkça gösterin). 

 Vektör Çizim İşlevi: Grafik ilkel yazı karakteri, herhangi bir sınırlama olmadan zoom lanabilir. 

 İşaretleme Fonksiyonu : Yarıçapı, çapı, açısı, doğrusallığı, hizalamayı, kelimeleri ve koordinatları 

işaretleyebilir. 

 Komut satırı: Kullanıcı özel gereksinimi karşılamak için komut satırından doğrudan, nokta, çizgi, daire, yay vb. 

Almak için koordinatlar verilerini koyabilir. 

 Harita Ölçümü: Yazılımımızın çektiği küçük resimleri daha büyük bir iş parçası için tam bir resim halinde 

birleştirebilir ve yüksek netlikte resim olarak kaydedebilir. Ayrıca doğrudan çizim, işaretleme ve 

modifikasyon işlemlerini yapmadan önce yazılım tarafından çekilen resimleri açabilir ve ayrıca resimdeki tüm 

geometrik parametreleri doğrudan ölçebilir. (Birçok küçük resmi tam bir fotoğrafta birleştirebilir). 



                                                     
 Sanal Ölçüm: Sanal ölçüm teknolojisi, video makinesinin ölçüm yazılımını ana makineden  ayrılabilir, örnek ve 

ana makinenin olmadığı durumlarda, yazılım hala numunenin geometrik boyutunu ölçebilir. (Makine ve numune 

olmadan tüm ölçümleri yapabilir). 

 2D Tarama Fonksiyonu: Numunenin profilini tarayabilir ve tersine mühendislik yapmak için numunenin profil         

çizimini AutoCAD mühendislik çizimine aktarabilir. 

 SPC İşlevi:  CA, CP, CPK, DRL, DRR, DR, MAKS, MIN, AVG, ARALIK ve STD hesaplayabilir,                       

ayrıca X-R grafiği, kesikli çizgi grafiği, çubuk grafiği vb. çizebilir. 

 Rapor Sonuçları: Ölçüm sonuçları direkt olarak Excel dosyası formatına dönüştürülebilir. 

 

Aşağıda birkaç özel fonksiyon talimatı verilmiştir. 

Akıllı aydınlık göstergesi 

 

 
Manuel olarak kolay ve doğru bir şekilde eleman almak için nokta toplama büyütme işlevi 



                                                     

 
Harita işlevi: fotoğraf çekmek ve gerçek parça görünümüyle aynı resmi elde etmek için hepsini 

birbirine bağlar. Resimdeki ölçüm sonucunu da belirtir. 

 
 



                                                     
Tarama fonksiyonu: Parça profilini hızlıca tarar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     
 

SPC Fonksiyonu 

 
 


