Preparada para aplicação em chão de fábrica

Máquina de Medição por Coordenadas CNC

MiSTAR 555

Operável próximo a máquina ferramenta na linha de produção

Máquina de Medição por Coordenadas

Produto

Máquina de Medição por Coordenadas resistente a
ambientes agressivos, desenvolvida para inspeção fora da
sala de medição
• Alcança uma precisão garantida na faixa de temperatura de 10 a 40 °C graças a combinação de tecnologias como uma estrutura
simétrica, material uniforme e compensação de temperatura.
• Possui uma resistência à contaminação duas vezes maior que a máquina convencional da Mitutoyo graças a nova Escala Absolute*
desenvolvida para trabalhar em um ambiente de linha de produção.
* Uma escala que fornece um valor absoluto para cada ponto de medição. Isso elimina a necessidade de fazer o Home Position ao ligar a máquina.

• Ocupa um espaço 70% menor que uma máquina convencional, devido a sua estrutura Cantilever e o computador e controlador estarem alocados

Magnitude do sinal da escala

sob o granito da máquina.

Escala MiSTAR
Escala MiSTAR
Escala Convencional

Essa escala não se deteriorará
mesmo com o dobro da
contaminação que uma escala
convencional aguenta

Erro ocorrido em uma escala convencional

Valor limite da detecção de erros

Valor de Contaminação

Nota: Estes resultados foram obtidos usando
métodos de testes internos da Mitutoyo.

Design de fácil utilização para reduzir o trabalho do
operador
• Com o designer Cantilever fornece uma estrutura aberta de três lados facilitando a tarefa de colocar e tirar peças da máquina.
• Equipada com o Quick Launcher (Acessório Padrão), que permite uma operação simples e intuitiva.
• O uso do Kit de Fixação e do Berço permite a medição rápida de peças similares.
Nota: Kit de fixação e berço são acessórios opcionais.

Kit de Fixação (Opcional)

Quick Launcher
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Berço (Opcional)

Medição na Smart Factory - Visão em tempo real do
processo
• A MiSTAR é uma solução de medição ideal para a Smart Factory. Pois permite o monitoramento em tempo real do Status de Operação da
máquina e do seu ciclo de manutenção.
• MiSTAR 555 é compatível com as três aplicações a seguir, que consolidam o gerenciamento de informações no processo de produção através de
uma rede.
Status de Monitoramento: Permite monitorar remotamente o status operacional da máquina.
Monitoramento*1:

MeasurLink*1:

Permite monitorar remotamente a condição de indicadores de
performance da máquina, tais como temperatura, horas de
trabalho e erros ocorridos.

Status
Status de
Monitor
Monitoramento

Através da análise em tempo real da Qualidade, ajuda a diminuir
a variabilidade das peças com defeito, melhorando a qualidade.

Status operacional da
máquina de medição

*1 Opcional
MeasurLink

Coleta dos dados em
tempo real / Análise de
medição

Data

Visualização
dos dados

SMS Smart Measuring System

Melhoria em
precisão / qualidade

Monitoramento

Este sistema permite um monitoramento on-line do
status operacional da máquina e visualização dos
dados coletados durante o processo de produção

Monitoramento

para ajudar na melhora continua da qualidade do

Condição da máquina
de medição

produto.

Especificações
MiSTAR 555
X
Y
Range de Medição
Z
Máx. Erro de Medição de Comprimento Admissível (ISO 10360-2: 2009)
Velocidade de movimentação
Aceleração
Altura do vão Livre (máx.
altura Z)
Mesa de medição
Massa máx. sob a mesa
Range de temperatura com uma precisão garantida
Massa total (incluindo controlador e base)

570 mm
500 mm
500 mm
(2.2+3L/1000) µm*2 L: Comprimento medido (unidade: mm)
5 - 350 mm/s (velocidade composta máxima 606 mm/s) no Modo CNC
1556 mm/s2 (aceleração composta máxima 2695 mm/s2)
660 mm
120 kg
10 °C - 40 °C
655 kg

*2 A especificação muda de acordo com a configuração e o ambiente.

Dimensões (unid: mm)
1188.3
1122

76

Z:500
684

1025

110

Y:500
248

169

X:570 95.5

Equipada com o Cabeçote PH6M
800
885

Equipada com o Cabeçote PH10MQ

102.5

125

89.5

Range de
medição

2350

1121

720

F.L.

2

Máquinas de Medir por
Coordenadas

Medição por Processamento
de Imagens

Medição de Forma

Medição Óptica
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Sistema de Sensores

Ensaios de Dureza

Medição Linear
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Linha de produtos
Mais de 5.000 produtos para Metrologia Dimensional, entre eles: Instrumentos
Equipamentos e Máquinas de Medir por Coordenadas de Altíssima Exatidão.
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