Medição de Forma

Roundtest RA-10
Compacto e de fácil manuseio. Melhor relação custo x benefício do mercado.
Sensor
Com range de +/- 1000µm, permite rápido
posicionamento, facilitando o ajuste da peça.

Jig (opcional)
Um dispositivo pode ser fixado na mesa.
Assim a peça pode ser fixada e removida
em apenas um passo. A precisão de
posicionamento dispensa a centralização
e o nivelamento neste caso.

Rolamentos de ar
Maior exatidão da classe:
(0.04+6H/10000)µm

Impressora interna
Imprime os resultados de medição
(numéricos e gráficos)

Troca entre Janela
de medição/resultado
Com apenas um toque, é possível navegar
entre as telas de medição e resultado.

Operação da impressora
Apesar da impressão poder ser feita de forma
automática, a configuração pode ser feita de
forma a imprimir apenas os resultados de
medição.

Escala eixo Z (opcional)
Auxílio no posicionamento de medição
do eixo Z (altura) com a utilização de
escala ABS de alta exatidão.
Trava eixo X (opcional)
Para medições repetitivas, eliminando
a operação de posicionamento,
promovendo a eficiência durante a
medição de um lote de peças.

Manípulo
Knobs de operação manual para
os eixos X e Z.

Painel de cristal líquido
Grande, para mostrar os
resultados de medição
e os perfis medidos.

Painel de fácil operação
Botões grandes permitem fácil operação
onde as condições de medições podem
ser chamadas com apenas um toque,
prevenindo erros de operação.

Tela de cristal líquido
Os resultados de medição e perfis
gravados são mostrados no display.
Botão de chamada de condições
As condições de medição mais utilizadas
podem ser registradas e chamadas através
de uma tecla.
Configurações de medição

Seleção de itens a medir
Muda o range de medição
Botão reset
Usado para auxilio no posicionamento
do sensor.

Medição de Forma

Roundtest RA-10
Modelo

RA-10

Código

211-601

Exatidão rotacional (direção do raio)

(0,04+6H/10000)µm H: altura de medição (mm)
JISB7451-1997

Exatidão rotacional (direção do eixo)

(0,04+6X/10000)µm X: distância do centro
de rotação (mm)

Velocidade de rotação

6rpm

Diâmetro efetivo da mesa

Ø150mm

Peso máximo admissível

10Kg

Diâmetro máximo mensurável

Ø100mm

Deslocamento

117mm
Limite superior de posicionamento: 152mm a partir
da superfície da mesa
Limite inferior de posicionamento: 35mm a partir
da face da mesa

Aplicações:

Componentes de motores elétricos

OUTROS MODELOS
DISPONÍVEIS

Altura máxima medição

152mm da superfície da mesa

Profundidade máxima medição

100mm (diâmetro interno: Ø30mm ou maior)

Força de medição

70 a 100mN

Material de ponta standard

Esfera 1.6mm (12aab681)

CONSULTE
Para maiores informações
e demonstrações técnicas.

Capacidade do sensor

Standard: +/- 1000µm

Tecnologias aplicadas

Direção de medição

Externa e interna

Máquinas de Medição por
Coordenadas

Range de medição

+/- 1000µm, +/- 100µm, +/- 10µm (3 passos)

Ampliação

X5, X10, X20, X50, X100, X200, X500, X1K, X250K,
X200K, X200K

Tipos de filtros

Fase corrigida: 2CRPC75, 2CR-PC50
Sem correção: 2CR75, 2CR50
Gaussian, no filter

Valor de filtro

Passa baixa: 15, 50, 150, 500 picos / revolução
Passa banda: 15 a 150, 15 a 500, 50 a 500
picos / revolução

Número de secções de medição

1) 1 a 5 secções (circularidade, coaxilidade e planicidade)
2) 1 a 3 secções (batimento radial)
3) 2 secções (concentricidade)

Método de avaliação

LSC, MZM, MIC, MCC

Itens de análise

Circularidade, coaxilidade, concentricidade, planicidade,
batimento circular (radial)

Saída de dados

Via RS232C, SPC, USB flash memory

Display

LCD 117.2 x 88.4mm

Relatório

Impressora térmica, impressora externa

Alimentação / Consumo

100 ou 240V AC / 33W

Ar comprimido / Consumo de ar

0.39Mpa / 30L/min

Peso da unidade

26Kg.

Máquinas de Medição por
Processamento de Imagem
Medição de Forma
Equipamentos de Medição Óptica
Sistemas de Sensores
Equipamentos para Ensaios
de Dureza e Sismógrafos
Sistemas de Medição Linear
Instrumentos de Medição Manual e
Sist. de Transmissão de Dados

