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Manual Coordinate Measuring Machine SMART 
 

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 sağlamak için kullanılır. 

 

        Her eksen için tek kilit, operatörün bir ekseni                                        
kilitlemesini ve bir düzlem içinde önceden  
ölçümler yapmasını sağlar. 

 
 
 
 
 
 

 

Tüm eksenlerde iki aşamalı hassas tahrik          
Bu, sıkı konturların ölçülmesi için hızlı ve çok                          

hassas hareketler sağlar. 

Probes by RENISHAW 

a) TP8 

Basit ölçüm görevleri için                              
manuel döner prob kafası.             
Döndükten ve döndükten                          
sonra yeniden kalibre edilmelidir. 

b.) MH20i 

manuel, indekslenebilir ve döner 

prob kafası, 15 ° 'lik artışlarla 168 

tekrarlanabilir pozisyon, TP20 

prob entegre edilmiş, tüm 

pozisyonlar yeniden kalibrasyona 

gerek kalmadan değiştirilebilir. 

Manyetik tutucu sayesinde ucun 

elle hızlı değişimi 

Taststift M2, Ø3, L=30, Stahl 

 

 Üretimin uygulandığı 

operasyon için çift pasif 

titreşim sönümlemesi 

standart olarak standart 

alt yapıya entegre 

edilmiştir. 

Kullanıcı dostu ölçüm yazılımı  

 
Bakım kolaylığı için 

her eksendeki 

basınç göstergeleri. 

. 
 

 

a.) Basic geometry 

Tüm geometrik elemanlar 

ölçülebilir, grafiksel olarak 

görüntülenebilir ve 

kaydedilebilir. Tüm şekil ve 

pozisyon toleranslarının 

değerlendirilmesi. ISO 

tolerans veritabanı entegre 

edilmiştir.  

 

b.) Basic geometry with 

CAD 

IGS ve STEP 

formatındaki CAD 

dosyaları alınabilir. 

Nihai verileri oluşturmak 

için CAD modeline 

tıklanarak elemanlar 

seçilebilir. 

 

 Best seller!  
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package 1 

 
SMART  

package 2 

 
SMART  

package 3 

 
SMART    

package 4 

 
Probe 
 

 
TP8 
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Inspection software ThomControl 
 

Basic geometry Basic geometry 
CAD 

Basic geometry Basic geometry CAD 

 
 
ÖLÇÜM EBATLARI 

 
600x400x280mm 

 
                                          800x400x280mm 
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ThomControl Basic geometry manual 
 

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 ardından 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, diklik, gizlilik, konum, düzlük, düzlük vb. Gibi 

kapsamlı form ve konum değerlendirmeleri mevcuttur. 

Program satırına çift tıklayarak ölçüm programları 

kolayca oluşturulabilir ve kolayca değiştirilebilir. 

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 Basic geometry with CAD manual 
 

                                                                                                                                                                                                                                             
IGS ve STEP formatındaki CAD dosyaları alınabilir. CAD tıklamasıyla bir fare tıklamasıyla elemanlar seçilebilir ve nominal 
değerler oluşturulur. 

Grafik görünümler herhangi bir zamanda oluşturulabilir ve geri çağrılabilir. Bu, en iyi grafiksel görünümü göstererek ölçüm 
programlarının çalıştırılmasını kolaylaştırır. 

Net bir değerlendirme için, grafiksel görünümler teftiş raporuna eklenebilir ve yazdırılabilir. 

 

 

Bir programın çalıştırılması sırasında 

ThomControl, ölçülmesi gereken öğeyi 

otomatik olarak vurgulayacaktır.  

Bu, operatörün hatalardan kaçınmasına 

yardımcı olur ve ölçülecek öğeyi 

tanımlamayı kolaylaştırır.  


