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Digimar | Yükseklik Mihengirleri

Digimar 817 CLT: Sezgisel dokunmatik kontrol
kullanarak kolay ölçümler

Güvenli veriler için en iyi bağlantı

Veriler, MarConnect arabirimi aracılığıyla 
kablosuz olarak veya USB kablosuyla 
aktarılabilir. Bir dizi ölçümü hızlıca yazdırmak 
ister misiniz? Bu amaçla kullanabileceğiniz 
bir Bluetooth yazıcı bulunmaktadır. PDF 
formatında tüm ölçüm kayıtları arasından 
seçim yapın veya ölçüm kayıtlarınızı TXT 
dosyası olarak kaydedin.

Ölçüm saatleri için arabirimler 

Prob taşıyıcıya entegre edilmiş bir aparatla, 
yeni Millimess 2000/2001W dijital komparatörler 
kullanarak diklik ve doğrusallıkları hatasız ölçmenize 
olanak sağlar.

Ölçülebilen Ergonomi

Ergonomi, yöntemler, prosesler ve düzenlemelerin insanlar için tasarlandığı anlamına gelir. Yeni 
Digimar 817 CLT'nin temsil ettiği de tam olarak budur: Dokunmatik ekranın basit hareket ve kaydırma 
işlevleri, akıllı telefonunuz ve tabletinizle tamamen aynı şekilde çalışır. Ekrandaki tuşlar, sık kullanılan 
işlevlere özellikle kolay erişim olanağı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Ölçüm probunun hareketi, 
dokunmatik ekran, entegre ok tuşlarına sahip ayar düğmesi veya Hızlı mod kullanılarak kolayca 
manuel olarak başlatılabilir. Hava yataklarını çalıştıran iki düğme, cihazın sol ve sağ elini kullanan 
operatörler tarafından güvenli ve hassas bir şekilde yönlendirilmesini sağlayan tutamağa entegre 
edilmiştir. İster ayakta ister oturarak çalışıyor olun: Dokunmatik ekran her zaman göz seviyesindedir 
ve gerektiği şekilde döndürülebilir ve doğrultulabilir. Bu, ölçüm işleminin özellikle rahat ve konforlu 
olmasını sağlar.
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Basit dokunuşlarla ölçüm

Ölçümlerin güvenli bir şekilde tamamlanmasını, 
fonksiyonların ayarlanmasını ve hesaplanmasını 
ve Sürükle ve Bırak işleviyle ölçüm programlarının 
oluşturulmasını sağlayan geniş ve net bir şekilde 
tanımlanmış tuşlarla sezgisel kullanım. 

Döner ekran

Çalışma konumu, operatörün boyu ve aydınlatma 
koşullarına göre ayarlanabilen döndürme/
doğrultma eklemli 10 inç dokunmatik panel.

En iyi ergonomi

Her iki taraftaki ergonomik tutamaklarda, cihazın ölçüm plakası 
(granit)  üzerinde doğru ve zahmetsizce hareket ettirilebilmesini 
sağlayan hava yatağı için entegre çalıştırma anahtarı bulunur.

Kolay kullanım

Ayar düğmesi, ölçüm probunu hızlıca hareket 
ettirmek ve ölçümü kolay bir şekilde başlatmak 
için kullanılabilir. Ayrıca hızlı ölçüm işlev tuşları da 
yüzeyleri ve delikleri otomatik olarak algılar.
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Yükseklik ölçüm aleti

TEKNIK VERILER

ÖZELLİKLER

Çalışma ve ekran ünitesi
• Arkadan aydınlatmalı geniş ve net 

bir şekilde tanımlanmış dokunmatik 
ekran

• Açıklama gerektirmeyecek kadar 
açık simgelerle operatör rehberliği

• Çok dilli kullanıcı kılavuzu
• İş parçası üzerinde, ilave yeni   

sıfır noktaları ayarlama seçeneği
• MarConnect USB portu aracılığıyla 

bağlanabilen ek ölçüm cihazı
• Yazılım güncellemeleri sayesinde 

geleceğe dönük
• Otomatik bekleme modu  

aktivasyonu
• Ölçüm değerlerini kaybetmeden  

otomatik kapama işlevi seçilebilir.

İşlevler
• Üstten veya alttan temas
• Kanal genişliği veya kanallar  

arasındaki mesafeler, kanal veya 
kanal merkezi dahil

• Delik veya mil çapı, delik veya mil 
merkezi dahil

• Delik geri hareket noktası (yukarı 
veya aşağı)

• Mil geri hareket noktası (yukarı 
veya aşağı)

• Hesaplama mesafeleri veya simetri
• Dinamik ölçme işlevleri
• Diklik ölçümü
• Doğrusallık ölçümü
• 2B modunda ölçüm
• Ölçüm programları
• Ölçüm verisi işleme

Ölçme sistemi
• Optik kademeli ölçüm sistemiyle 

üstün ölçüm hassasiyeti ve  
güvenilirlik 

• Yüksek tekrarlanabilirlik sağlayan 
dinamik prob sistemi 

• Hafif ve düzgün hareket için hava 
yatakları sistemi 

• Motorlu ölçüm probu, ölçüm 
çalışmalarını kolaylaştırır 

• Alet kapatıldıktan sonra prob 
faktörü sabit kalır 

• Şebekeden bağımsız ölçüm için 
uzun kullanım ömürlü entegre şarj 
edilebilir pil 

• Dahili sıcaklık sensörü ile sıcaklık 
telafisi 

Teslim kapsamı 
• Çalıştırma ve ekran ünitesi dahil 

yükseklik ölçüm aleti
• Prob taşıyıcı 817 h1
• Temas ucu K6/51
• Ayar mastarı 817 eb
• USB kablosu
• Kullanım talimatları
• Şarj ünitesi
• Koruma kapağı
• Kalibrasyon sertifikası

Digimar 817 CLT 

AKSESUARLAR

107 G + 107 Ugi-Stick DP-B1

Yazılım
• MarCom Professional şu adresten 

ücretsiz olarak indirilebilir: 
www.mahr.com/marcom (yalnızca 
USB ve RS-232 arabirimine sahip 
Mahr veri kabloları ve kablosuz 
sistemler için)

Sipariş no. 4429600 4429601 4429602

Ürün tipi  817 CLT

Ölçüm aralığı mm 0 – 350 0 – 600 0 – 1000

Uygulama aralığı alt sınırı mm 170

Uygulama aralığı üst sınırı mm 520 770 1170

Çözünürlük mm 0,01, 0,005, 0,001, 0,0005, 0,0001

Çözünürlük inç 0,001”, 0,0005”, 0,0001”, 0,00005”, 0,00001”

Hata sınırı µm (1,8 + L/600) L, mm cinsinden

Deliklerde Tekrarlanabilirlik µm 1

Düzlemlerde Tekrarlanabilirlik µm 0,5

µm cinsinden diklik hatası µm 5 6 10

Çalışma süresi maks. h 14

Ölçüm kuvveti N 1,0 +/– 0,2 N

Bağıl nem 
yoğuşmasız

% 65

Çalışma sıcaklığı °C 20

Çalışma sıcaklığı °C 10 – 40

Ürün ağırlığı kg 22 26 29

Veri arabirimi  USB, Kablosuz

Standart  Fabrika standardı

Sipariş no. Ürün adı Ürün tipi
   

6910271 Bluetooth USB adaptörü içeren yazıcı ayarı DP-B1

4102220 MarConnect Kablosuz için USB adaptörü i-stick

4221525 Granitten yapılmış yüzey plakası, 1000 x 630 mm 107 G

5450105 Baskı kağıdı, 12 rulo

4221573 Stant, 1000 x 630 mm 107 Ug

4221526 Granitten yapılmış yüzey plakası, 1200 x 800 mm 107 G

4221574 Stant, 1200 x 800 mm 107 Ug
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Prob Seti

Sipariş no. Ürün tipi

  

4429019 817 ts1

TEKNIK VERILER

ÖZELLIKLER

• Geniş aksesuar kiti
• Pratik bir plastik kutuda 

ambalajlanmış
• Bileşenler: 

Derinlik probu 
Genişletilmiş tutuculu taşıyıcı 
 Kanallar vb. için disk tipi ölçüm 
probu 
Konik ölçüm probu 
M2 dişli test göstergesi ucu için 
silindirik ölçüm probu Tutucu 
8 mm çaplı milli 4 küresel prob 
içeren taşıyıcı 

• Paket içeriği: kutu içinde

Digimar 817 ts1

K 10/100

S 15/31,2Z 10/31,2

817 h2

KM 2

K 6/40K 4/30

817 h4

MKe 30

K 10/60

TMT 120

Sipariş no. Ürün adı Ürün tipi
   

4429219 Prob için taşıyıcı, montaj deliği 6 mm, a = 100,5 mm, b = 119,5 mm, c = 84 mm 817 h2

4429226 Disk prob, 15 mm çap S 15/31,2

4429227 Silindirik prob, 10 mm çap Z 10/31,2

4429228 Konik prob MKe 30

4429221 Tutucu dahil derinlik probu TMT 120

4429256 3 uç konumu (0°/10°/90°) için M2 dişli prob, 2,0 mm çaplı uç 800 ts dahil KM 2

4429220 817 CLM problar için taşıyıcı, montaj deliği 8 mm 817 h4

7023813 Montaj bağlantılı prob, 4,0 mm çap K 4/30

7023816 Montaj bağlantılı problar, 6 mm çap K 6/40

7023810 Montaj bağlantılı problar, 10,0 mm çap K 10/60

7023615 Montaj bağlantılı problar, 10,0 mm çap K 10/100

TAKIMDA BULUNAN BILEŞENLER
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S 15/31,2Z 10/31,2

817 h2

KM 2MKe 30

TMT 120

Sipariş no. Ürün tipi

  

4429018 817 ts2

TEKNIK VERILER

Digimar 817 ts2
Prob Seti

Sipariş no. Ürün adı Ürün tipi
   

4429219 Prob taşıyıcı, montaj deliği 6 mm, a = 100,5 mm,  
b = 119,5 mm, c = 84 mm

817 h2

4429226 Disk prob, 15 mm çap S 15/31,2

4429227 Silindirik prob, 10 mm çap Z 10/31,2

4429228 Konik prob MKe 30

4429221 Tutucu dahil derinlik probu TMT 120

4429256 2,0 mm çaplı uç 800 ts dahil prob KM 2

ÖZELLIKLER

• Küçük aksesuar kiti
• Pratik bir plastik kutuda 

ambalajlanmış
• Bileşenler: 

Derinlik probu 
Genişletilmiş tutuculu taşıyıcı 
Kanallar vb. için disk tipi ölçüm 
probu 
Konik ölçüm probu 
Silindirik ölçüm probu 
M2 dişli test göstergesi ucu için 
Tutucu

• Paket içeriği: kutu içinde

TAKIMDA BULUNAN BILEŞENLER



Digimar | Yükseklik Mihengirleri 9

ø8

37,5
51

78

0,
515
,5

1,2

75

ø8

25

M
3

d

24

M
3d

20

M
3

Sipariş no. Ürün tipi

  

7034000 817 ts3

TEKNIK VERILER

Digimar 817 ts3

K 1…K3/24V/M2…M 3

TS 0,5/78T 1,2/75

Mke 8

GK/8

Çok yönlü Prob Seti

Sipariş no. Ürün adı Ürün tipi
   

3015917 Prob taşıyıcı GK/8

3015918 Ölçüm dirseği, d = 0,5 mm, l = 78 mm TS 0,5/78

3015919 Prob pimi/ucu, d = 1,2 mm, l = 75 mm, ls = 15,5 mm T 1,2/75

3015920 Konik prob MKe 8

3022000 Küresel prob, dk = 3,0 mm, l = 24 mm K 3/24

3022001 Küresel prob, dk = 2,0 mm, l = 24 mm K 2/24

3022002 Küresel prob, dk = 1,0 mm, l = 24 mm K 1/24

3015888 Uzatma M3 – M2.5, d = 4 mm, l = 20 mm V/M 2,5

3015921 Uzatma M3 – M3, d = 4 mm, l = 20 mm V/M 3

ÖZELLIKLER

• Küçük parçalar ve hassas kanal, 
girinti ve delikler için aksesuar 
kiti

• Pratik ahşap kutu ambalajlı
• 8 mm montaj delikli 817 h4 

taşıyıcılar için uygun

• Bileşenler: 
8 mm tutma milli taban 
Derinlik probu 
Kanallar ve girintiler için prob 
pabucu 
Küresel ölçüm probu 
Konik ölçüm probu 
Uzatma 
M2.5 ölçüm örsleri için adaptör

• Paket içeriği: kutu içinde

TAKIMDA BULUNAN BILEŞENLER
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K 6/51K 5/51 KM 2

Sipariş no. Ürün tipi

  

4429154 817 h1

4429219 817 h2

4429454 817 h5

TEKNIK VERILER

Digimar 817 h1 / 817 h2 / 817 h5

AKSESUARLAR

Prob Taşıyıcıları

Sipariş no. a b c Montaj deliği

 mm mm mm  

4429154 27,5 46,5 84 6 mm

4429219 100,5 119,5 84 6 mm

4429454 35 54 86 6 mm

Sipariş no. Ürün adı Ürün tipi
   

4301865 Montaj mili, 6 mm çap 800 a6

4429158 Küresel prob, 5,0 mm çap K 5/51

4429226 Disk prob, 15 mm çap S 15/31,2

4429227 Silindirik prob, 10 mm çap Z10/31,2

4429228 Konik prob MKe 30

4429254 817 CLM küresel prob, 6 mm çap K 6/51

4429256 2,0 mm çaplı uç 800 ts dahil prob KM 2

ÖZELLİKLER

• 6 mm tutma milli problar için 
taşıyıcı

• 817 h2, artan derinliklerde 
ölçüm için kullanılır

• 817 h5 Dönebilen ölçüm 
probunu (örn. Silindirik) 
hizalamak için kullanılır
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78
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TEKNIK VERILER

Digimar 817 h4

AKSESUARLAR

K 10/100K 6/40K 4/30 K 10/60
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Prob Taşıyıcıları 817 CLM

Sipariş no. Ürün tipi Montaj deliği

  

4429220 817 h4 8 mm

Sipariş no. Ürün adı Ürün tipi
   

3015888 Uzatma M3 – M2.5, d = 4 mm, l = 20 mm V/M 2,5

3015917 Prob taşıyıcı GK/8

3015918 Ölçüm dirseği, d = 0,5 mm, l = 78 mm TS 0,5/78

3015919 Prob pimi/ucu, d = 1,2 mm, l = 75 mm, ls = 15,5 mm T 1,2/75

3015920 Konik prob MKe 8

3015921 Uzatma M3 – M3, d = 4 mm, l = 20 mm V/M 3

3022000 Küresel prob, dk = 3,0 mm, l = 24 mm K 3/24

3022001 Küresel prob, dk = 2,0 mm, l = 24 mm K 2/24

3022002 Küresel prob, dk = 1,0 mm, l = 24 mm K 1/24

7023615 Montaj bağlantılı problar, 10,0 mm çap K 10/100

7023810 Montaj bağlantılı problar, 10,0 mm çap K 10/60

7023813 Montaj bağlantılı prob, 4,0 mm çap K 4/30

7023816 Montaj bağlantılı problar, 6 mm çap K 6/40

ÖZELLIKLER

• 8 mm tutma milli ve 102 g 
ağırlıkta ölçüm örsleri için taşıyıcı

• CXt2 çok amaçlı ölçüm probu 
takımı için uygundur

• 102 g ağırlıklı Digimar CX1 ve 
CX2 problarıyla uyumludur
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800 ts 901 911 H2

TMT 120 TMT 120 S

Sipariş no. Ürün tipi

  

4429221 TMT 120

4429421 TMT 120 S

TEKNIK VERILER

 

Digimar TMT 120 / TMT 120 S

AKSESUARLAR

Tutucu dahil Derinlik Probu

Sipariş no. Ürün adı Ürün tipi
   

4305870 1,0 mm çaplı uç, karbür, l = 14,5 mm 800 ts

4305850 2,0 mm çaplı uç, karbür, l = 14,5 mm 800 ts

4305871 3,0 mm çaplı uç, karbür, l = 14,5 mm 800 ts

4309051 2,0 mm çaplı uç, yakut, l = 14,5 mm 800 tsr

4360001 Standart temas noktası, çelik, r = 1,5 mm 901

4360002 Standart temas noktası, karbür, r = 1,5 mm 901 H

4360003 Standart temas noktası, yakut, r = 1,5 mm 901 R

4360241 Pim temas noktası, karbür, l = 11 mm, ölçüm yüzeyi, 1,5 mm çap 911 H2

ÖZELLIKLER

• Dikey delikler ve girintiler için 
derinlik probu ve ölçüm taşıyıcısı

• Değiştirilebilir derinlik probu
• Ölçüm örsleri için M2 ve M2.5 

bağlantı dişleri
• M2.5 küresel temas noktası 

901 H
• pivot (yalnızca TMT 120 S)
• Kanal ölçümü için prob 

pabucuna sahip ikinci derinlik 
probu (yalnızca TMT 120 S)

• 2 mm uçlu M2 kalem 800 ts 
(yalnızca TMT 120 S)
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Sipariş no. Ürün tipi

  

4429206 817 h3

TEKNIK VERILER

Digimar 817 h3

AKSESUARLAR

2001 W 2000 W DK-M1

Diklik Kontrolü için Taşıyıcı

Sipariş no. Montaj deliği

  

4429206 8 mm

Sipariş no. Ürün adı Ürün tipi
   

4429610 Veri bağlantı kablosu RS232C (2m) DK-M1

4346700 Dijital gösterge 0,0001mm/±2mm 2000 W

4346800 Dijital gösterge 0,0001mm/±2mm 2001 W

ÖZELLIKLER

• Diklik ölçümü için taşıyıcı
• Analog ve dijital indikatörler için 

uygun
• P1514H ölçüm probu (yalnızca 

817 CLM) için uygun
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HOLD

MarCom

Millimess | Dijital ve Analog Komparatörler

Millimess 2001 Wi: Her şey güvenli bir şekilde kontrol altında!
Dijital komparatör – endüktif ölçüm sistemi sayesinde hassas 
yükseklik seviyesi

Entegre Kablosuz 
- Entegre kablosuz arabirim 
- Ölçüm verileri ve çeşitli parametreleri 
gönderme ve alma

 MarCom Professional yazılımı 
kullanılarak uzaktan yapılandırılabilir 
ve kontrol edilebilir

Tuşları ve işlevleri ayrı ayrı kilitleyin
Uzaktan kontrol edilen ayarlar MarCom 
Professional yazılımı kullanılarak yapılandırılabilir

Dokunmatik işlemli ilk analog indikatör

Büyük avantajlar:
- Tuşlar en hafif dokunuşa bile tepki verir 
- Bu, ölçüm cihazının tekrar ayarlanmasını ya da deforme olmasını önler 
➜ Maksimum ölçüm kesinliği

Sertleştirilmiş ön cam

- Çizilmeye ve darbeye dayanıklı yüzey
- Çizilmeye ve nüfuz eden sıvılara karşı mükemmel koruma
- En hafif dokunuşa tepki veren aşınmaz tuşlar

Koruma sınıfı IP 64

Her yönden toza ve sıçrayan suya karşı 
mükemmel koruma, her zaman optimum 
çalışma ortamı uyumluluğu sağlar

Yüksek hassasiyetli bilyeli 
yataklı kılavuz 

maksimum hassasiyetli, uzun 
kullanım ömürlü ve yüksek çalışma 
kapasiteli ölçüm sistemi

Benzersiz dokunma işlemi – 

eldivenlerle bile çalışır



Millimess | Dijital Komparatörler 15Millimess | Dijital Komparatörler

 

 

 
 
 

HOLD

USB aracılığıyla iki yönlü veri arabirimi 
- Ölçüm verileri ve çeşitli parametreleri 
 gönderme ve alma
- Veri kablosuyla kalıcı güç beslemesi
- Cihaz kimliği almak mümkündür

Digimatic ile veri arabirimi 
- Ölçüm verilerini göndermek için

Kolay tolerans işlevleri 
- Tolerans simgelerini temizleme
Ölçüm değerlerini sınıflandırmak için renkli 
LED sinyalleri (kırmızı, yeşil, sarı)
 • Atık/iyi/uyarı limiti
 • Atık/iyi/yeniden çalışma

Yüksek hassasiyetli endüktif ölçüm sistemi 

Lineerleştirme sayesinde en
 düşük ölçüm sapmaları

Mutlak ölçüm sistemi
Elektriksel sıfır noktası referansı cihaz 
kapatıldığında kaybedilmez
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TEKNIK VERILER

Millimess 2000 W / 2000 Wi
Endüktif dijital komparatör

Uygulama:
Statik ölçüm görevleri için

Sipariş no. 4346700 4346701

Tip  2000 W 2000 Wi

Ölçüm aralığı mm ± 1

Çözünürlük mm 0,0001, 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Çözünürlük  mm 0,0001

Çözünürlük inç 0,000005”, 0,00001”, 0,00002”, 0,00005”, 0,0001”, 0,0002”, 
0,0005”

Hata sınırı µm (0,2 + 0,5 x L) L, mm cinsinden

Ölçüm değeri histerezisi fu µm 0,3

Tekrarlanabilirlik fw µm 0,1

Standart  Fabrika standardı

Serbest strok mm 2,5

Ölçüm kuvveti N 0,9 ± 0,1 (Endüktif ölçüm sisteminin mutlak sıfır noktasına referans)

IP koruması kategorisi IP 64

Besleme gerilimi  100– 240 V

İŞLEVLER

• Açık/Kapalı
• mm/inç
• SIFIRLA (göstergeyi sıfıra  

ayarlama)
• ÖN AYAR (sayısal değer girmek 

için)
• ABS (elektriksel sıfır noktasına 

göre)
• Seçilebilir çözünürlük
• TOL (Tolerans ve Uyarı Sınırları 

Girişi)
• Faktör (ayarlanabilir)
• Sayma yönünü ters çevirme
• SAKLA (ölçülen değerleri saklama)
• KİLİT işlevi (anahtar kilidi)
• VERİ (veri aktarımı)
• İki yönlü veri arabirimi (karakteristik 

değerlerin harici çıkış ve giriş  
seçeneği ve ayrıca MarCom  
yazılımı ile bağımsız kilit  
işlevlerinin ayarlanması) 

ÖZELLİKLER

• Dokunmatik kontrol panellerine 
sahip temperlenmiş camlı ön 
kısım muazzam avantajlar 
sağlar: 
- çizik ve darbe dayanıklı yüzey 
- toz, soğutucu akışkan ve yağlara 
karşı üstün direnç - aşınmaz  
dokunmatik çalışma tuşları 
- tuşa basmak gerekmediği 
ve hafifçe dokunmak yeterli olduğu 
için ölçüm stantlarında ölçüm 
değerleri için arttırılmış güvenlik 
ve böylece ölçüm cihazında ayar 
ihtiyacını veya deformasyonu 
ortadan kaldırma

• Yüksek kontrastlı LCD ekran, 
böylece okunması çok net ve 
güvenlidir

• Uyarı sınırı girişiyle 
birlikte ölçülen değerin sınıf-
landırılması için net tolerans 
simgeleri ve renkli LED  
sinyalleri (kırmızı, yeşil, sarı): 
Geçmez / Geçer / Uyarı Sınırı 
- uyarı sınırı girişi olmadan:  
Geçmez / Geçer / Yeniden 
Çalışma

• Çalışma ve ekran ünitesi (bezel) 
280° döndürülebilir

• Montaj sapı ve ölçüm mili,  
sertleştirilmiş paslanmaz çelikten 
yapılmıştır

• Ölçüm mili, minimum histeri için 
yüksek hassasiyetli bilye kılavuzuna 
takılıdır

• Doğrusallaştırılmış endüktif  
mutlak ölçme sistemi

• Ölçme kuvveti yayı değiştirilebilir
• Alt dayama ayarlanabilir
• Yazılım: MarCom Professional 

ücretsiz indirme: 
www.mahr.com/marcom (yalnızca 
USB ve RS– 232 arabirimine sahip 

Mahr veri kabloları ve kablosuz 
sistemler için)

• Basamak yüksekliği: 11,5 mm
• Veri arabirimi: USB, Digimatic
• Enerji kaynağı: Entegre şarj edile-

bilir akümülatör (4 haftaya kadar) 
veya USB Veri Kablosu ile enerji 
verilebilir

• Pil tipi: Lityum Polimer Akü 3,7 V
• Paket içeriği: talimat kılavuzu, 

USB veri ve şarj kablosu tip 
DK-U1, USB için takılabilir güç 
kaynağı (4 değiştirilebilir  
adaptörlü), lastik körük, Ön strok 
ayarı için tornavida (altıgen soket 
0,9 mm), kutu içinde
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Millimess 2000 W / 2000 Wi

AKSESUARLAR

2000 p 2000 h 2000 m

1086 sf 1086 sr i-stick

Endüktif dijital komparatör

Sipariş no. Açıklama Tip
   

4102603 Veri kablosu USB çift yönlü (2 m) DK-U1

4102606 Veri Kablosu Digimatic ile Arabirim Adaptörü (2 m) DK-D1

4310103 Adaptör burcu (0,375” / 8 mm) 940

4346010 Deklanşör kablolu manuel kaldırıcı 2000 h

4346011 Pnömatik kaldırıcı 2000 p

4346012 Ölçüm kuvveti ayarlayıcısı 2000 m

4337421 Geri çekme tırnağı 1086 b

4346050 Ölçüm kuvveti yayı 0,25 N

4346051 Ölçüm kuvveti yayı 0,50 N

4882284 Ölçüm kuvveti yayı 0,75 N

4346052 Ölçüm kuvveti yayı 1,00 N

4346053 Ölçüm kuvveti yayı 1,50 N

4346054 Ölçüm kuvveti yayı 2,00 N

4346055 Ölçüm kuvveti yayı 2,50 N

4337900 Ekran koruma filmi, yansıma önleyici buzlu, ekstra sert hibrit camdan yapılmıştır, 
çizilmelere ve yansımalara karşı koruma sağlar

1086 sf

4346606 Millimess 2000 W(i) / 2001 W(i) için sert kauçuktan yapılmış şok koruma halkası 1086 sr

4102220 Entegre Kablosuz özellikli aletler için alıcı i-stick
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TEKNIK VERILER

Millimess 2001 W / 2001 Wi
Endüktif dijital komparatör

İŞLEVLER

• Açık/Kapalı
• mm/inç
• SIFIRLA (göstergeyi sıfıra ayarlama)
• ÖN AYAR (sayısal değer girmek 

için)
• ABS (elektriksel sıfır noktasına 

göre)
• Seçilebilir çözünürlük
• TOL (Tolerans ve Uyarı Sınırları 

Girişi)
• ARALIK (ölçme aralığını ve  

çözünürlüğü değiştirin)
• geri dönme noktası arama için 

MAKS-MİN bellek
• (MAX-MIN) düzlük ve eş  

merkezlilik testi için
• 0 (analog skala ekranını sıfıra 

ayarlama)
• Faktör (ayarlanabilir)
• Sayma yönünü ters çevirme
• SAKLA (ölçülen değerleri saklama)
• KİLİT işlevi (anahtar kilidi)
• VERİ (veri aktarımı)
• İki yönlü veri arabirimi (karakteristik 

değerlerin harici çıkış ve giriş 
seçeneği ve ayrıca MarCom 
yazılımı ile bağımsız kilit işlevlerinin 
ayarlanması) 

ÖZELLİKLER

• Dokunmatik kontrol panellerine 
sahip temperlenmiş camlı ön  
kısım muazzam avantajlar 
sağlar: 
- çizik ve darbe dayanıklı yüzey 
- toz, soğutucu akışkan ve yağlara 
karşı üstün direnç 
- aşınmaz dokunmatik çalışma 
tuşları 
- tuşa basmak gerekmediği ve 
hafifçe dokunmak yeterli olduğu 
için ölçüm stantlarında ölçüm 
değerleri 
için arttırılmış güvenlik ve böylece 
ölçüm cihazında ayar ihtiyacını 
veya deformasyonu ortadan 
kaldırma

• Skala ekranında açık tolerans 
sınırları ve uyarı sınırı girişiyle 
birlikte ölçülen değerin  
sınıflandırılması için renkli LED 
- sinyaller (kırmızı, yeşil, sarı): 
Geçmez / Geçer / Uyarı Sınırı 
- uyarı sınırı girişi olmadan: 
Geçmez / Geçer / Yeniden Çalışma

• Aşağıdaki modlarda LED sinyaller 
(kırmızı, yeşil, sarı): 
- Akümülatör tarafından besleme: 
yanıp sönen sinyal (1 sn.) 
- DK-U1 veri kablosuyla besleme: 
sürekli

• Yüksek kontrastlı LCD ekran, 
böylece okunması çok net ve 
güvenlidir

• Eş merkezlilik veya düzlük kontrolü 
ve ayrıca delik ölçümleri sırasında 
ters nokta arama gibi dinamik 

Uygulama:
Statik ve dinamik ölçüm görevleri için

ölçüm görevleri sırasında
• ölçüm hareketinin görsel olarak 

algılanması için analog skala 
göstergesi

• Çalışma ve ekran ünitesi (bezel) 
280° döndürülebilir

• Montaj sapı ve ölçüm mili,  
sertleştirilmiş paslanmaz çelikten 
yapılmıştır

• Ölçüm mili, minimum histeri için 
yüksek hassasiyetli bilye kılavuzuna 
takılıdır

• Doğrusallaştırılmış endüktif  
mutlak ölçme sistemi

• Ölçme kuvveti yayı değiştirilebilir
• Alt dayama ayarlanabilir
• Yazılım: MarCom Professional 

ücretsiz indirme:  

Sipariş no. 4346800 4346801

Ürün tipi  2001 W 2001 Wi

Ölçüm aralığı µm mm ± 1

Çözünürlük mm 0,0001, 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Çözünürlüke inç 0,000005”, 0,00001”, 0,00002”, 0,00005”, 0,0001”, 0,0002”, 0,0005”

Hata sınırı µm (0,2 + 0,5 x L) L, mm cinsinden

Ölçüm değeri histerezisi fu µm 0,3

Tekrarlanabilirlik fw µm 0,1

Standart  Fabrika standardı

Serbest strok mm 2,5

Ölçüm kuvveti N 0,9 ± 0,1 (Endüktif ölçüm sisteminin mutlak sıfır noktasına referans)

Analog ekran aralığı mm ± 0,002, ± 0,004, ± 0,01, ± 0,02, ± 0,04, ± 0,1, ± 0,2

IP koruması kategorisi IP 64

Besleme gerilimi  100– 240 V

www.mahr.com/ (yalnızca USB ve 
RS– 232 arabirimine sahip Mahr 
veri kabloları ve kablosuz sistemler 
için)

• Basamak yüksekliği: 9 mm
• Veri arabirimi: USB, Digimatic
• Enerji kaynağı: Entegre şarj edile-

bilir akümülatör (4 haftaya kadar) 
veya USB Veri Kablosu ile enerji 
verilebilir

• Pil tipi: Lityum Polimer Akü 3,7 V
• Paket içeriği: talimat kılavuzu, USB 

veri ve şarj kablosu tip DK-U1, 
USB için takılabilir güç kaynağı  
(4 değiştirilebilir adaptörlü),  
lastik körük, Ön strok ayarı için 
tornavida (altıgen soket 0,9 mm), 
kutu içinde
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Millimess 2001 W / 2001 Wi

AKSESUARLAR

2000 p 2000 h 2000 m

1086 sf 1086 sr i-stick

Endüktif dijital komparatör

Sipariş no. Açıklama Tip
   

4102603 Veri kablosu USB çift yönlü (2 m) DK-U1

4102606 Veri Kablosu Digimatic ile Arabirim Adaptörü (2 m) DK-D1

4310103 Adaptör burcu (0,375” / 8 mm) 940

4346010 Deklanşör kablolu manuel kaldırıcı 2000 h

4346011 Pnömatik kaldırıcı 2000 p

4346012 Ölçüm kuvveti ayarlayıcısı 2000 m

4337421 Geri çekme tırnağı 1086 b

4346050 Ölçüm kuvveti yayı 0,25 N

4346051 Ölçüm kuvveti yayı 0,50 N

4882284 Ölçüm kuvveti yayı 0,75 N

4346052 Ölçüm kuvveti yayı 1,00 N

4346053 Ölçüm kuvveti yayı 1,50 N

4346054 Ölçüm kuvveti yayı 2,00 N

4346055 Ölçüm kuvveti yayı 2,50 N

4337900 Ekran koruma filmi, yansıma önleyici buzlu, ekstra sert hibrit camdan yapılmıştır, 
çizilmelere ve yansımalara karşı koruma sağlar

1086 sf

4346606 Millimess 2000 W(i) / 2001 W(i) için sert kauçuktan yapılmış şok koruma halkası 1086 sr

4102220 Entegre Kablosuz özellikli aletler için alıcı i-stick
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TEKNIK VERILER

Millimess 2001 Wi
Endüktif dijital komparatör

İŞLEVLER

• Açık/Kapalı
• SIFIRLA (göstergeyi sıfıra ayarlama)
• ÖN AYAR (sayısal değer girmek 

için)
• ABS (elektriksel sıfır noktasına 

göre)
• Seçilebilir çözünürlük
• TOL (Tolerans ve Uyarı Sınırları 

Girişi)
• ARALIK (ölçme aralığını ve  

çözünürlüğü değiştirin)
• geri dönme noktası arama için 

MAKS-MİN bellek
• (MAX-MIN) düzlük ve eş  

merkezlilik testi için
• 0 (analog skala ekranını sıfıra 

ayarlama)
• Faktör (ayarlanabilir)
• Sayma yönünü ters çevirme
• SAKLA (ölçülen değerleri saklama)
• KİLİT işlevi (anahtar kilidi)
• VERİ (veri aktarımı) 
• İki yönlü veri arabirimi (karakteristik 

değerlerin harici çıkış ve giriş 
seçeneği ve ayrıca MarCom 
yazılımı ile bağımsız kilit işlevlerinin 
ayarlanması) 

ÖZELLIKLER

• Yalnızca METRİK (İNÇ değil) ölçüm 
birimleri

• Dokunmatik kontrol panellerine 
sahip temperlenmiş camlı ön 
kısım muazzam avantajlar 
sağlar: 
- çizik ve darbe dayanıklı yüzey 
- toz, soğutucu akışkan ve yağlara 
karşı üstün direnç - aşınmaz 
dokunmatik çalışma tuşları - tuşa 
basmak gerekmediği ve hafifçe 
dokunmak yeterli olduğu için 
ölçüm stantlarında ölçüm  
değerlerinin 
güvenliğini artırır ve ölçüm  
cihazında tekrar ihtiyacını veya 
deformasyonu ortadan kaldırır

• Skala ekranında açık tolerans 
sınırları ve uyarı sınırı girişiyle 
birlikte ölçülen değerin  
sınıflandırılması için renkli LED 
- sinyaller (kırmızı, yeşil, sarı): 
No Go / Go / Uyarı Sınırı 
- uyarı sınırı girişi olmadan: 
Geçmez / Geçer / Yeniden Çalışma

• Aşağıdaki modlarda LED sinyaller 
(kırmızı, yeşil, sarı): 
- Akümülatör tarafından besleme: 
yanıp sönen sinyal (1 sn.) 
- DK-U1 veri kablosuyla besleme: 
sürekli

• Yüksek kontrastlı LCD ekran, 
böylece okunması çok net ve 
güvenlidir

• Eş merkezlilik veya düzlük kontrolü 
ve ayrıca delik ölçümleri sırasında 
ters nokta arama gibi dinamik 
ölçüm görevleri sırasında ölçüm 

Uygulama:
Statik ve dinamik ölçüm görevleri için
Sürüm: Ölçüm birimi yalnızca METRİK (İNÇ olmadan)

hareketinin görsel olarak  
algılanması için analog skala 
göstergesi

• Çalışma ve ekran ünitesi (bezel) 
280° döndürülebilir

• Montaj sapı ve ölçüm mili,  
sertleştirilmiş paslanmaz çelikten 
yapılmıştır

• Ölçüm mili, minimum gecikme 
için yüksek hassasiyetli bilye 
kılavuzuna takılıdır

• Doğrusallaştırılmış endüktif  
mutlak ölçme sistemi

• Ölçme kuvveti yayı değiştirilebilir
• Alt dayama ayarlanabilir
• Yazılım: MarCom Professional 

ücretsiz indirme:  
www.mahr.com/ (yalnızca USB ve 
RS– 232 arabirimine sahip Mahr 

Sipariş no. 4346811

Ürün tipi  2001 Wi

Ölçüm aralığı µm mm ± 1

Çözünürlük mm 0,0001, 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Hata sınırı µm (0,2 + 0,5 x L) L, mm cinsinden

Ölçüm değeri histerezisi fu µm 0,3

Tekrarlanabilirlik fw µm 0,1

Standart  Fabrika standardı

Serbest strok mm 2,5

Ölçüm kuvveti N 0,9 ± 0,1 (Endüktif ölçüm sisteminin mutlak sıfır noktasına referans)

Analog ekran aralığı mm ± 0,002, ± 0,004, ± 0,01, ± 0,02, ± 0,04, ± 0,1, ± 0,2

IP koruması kategorisi IP 64

Besleme gerilimi  100– 240 V

veri kabloları ve kablosuz  
sistemler için)

• Basamak yüksekliği: 9 mm
• Veri arabirimi: Entegre kablosuz, 

USB, Digimatic
• Enerji kaynağı: Entegre şarj  

edilebilir akümülatör (4 haftaya 
kadar) veya USB Veri Kablosu ile 
enerji verilebilir

• Pil tipi: Lityum Polimer Akü 3,7 V
• Paket içeriği: talimat kılavuzu, USB 

veri ve şarj kablosu tip DK-U1, 
USB için takılabilir güç kaynağı  
(4 değiştirilebilir adaptörlü),  
lastik körük, Ön strok ayarı için 
tornavida (altıgen soket 0,9 mm), 
kutu içinde
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Millimess 2001 Wi

AKSESUARLAR

2000 p 2000 h 2000 m

1086 sf 1086 sr i-stick

Endüktif dijital komparatör

Sipariş no. Açıklama Tip
   

4102603 Veri kablosu USB çift yönlü (2 m) DK-U1

4102606 Veri Kablosu Digimatic ile Arabirim Adaptörü (2 m) DK-D1

4310103 Adaptör burcu (0,375” / 8 mm) 940

4346010 Deklanşör kablolu manuel kaldırıcı 2000 h

4346011 Pnömatik kaldırıcı 2000 p

4346012 Ölçüm kuvveti ayarlayıcısı 2000 m

4337421 Geri çekme tırnağı 1086 b

4346050 Ölçüm kuvveti yayı 0,25 N

4346051 Ölçüm kuvveti yayı 0,50 N

4882284 Ölçüm kuvveti yayı 0,75 N

4346052 Ölçüm kuvveti yayı 1,00 N

4346053 Ölçüm kuvveti yayı 1,50 N

4346054 Ölçüm kuvveti yayı 2,00 N

4346055 Ölçüm kuvveti yayı 2,50 N

4337900 Ekran koruma filmi, yansıma önleyici buzlu, ekstra sert hibrit camdan yapılmıştır, 
çizilmelere ve yansımalara karşı koruma sağlar

1086 sf

4346606 Millimess 2000 W(i) / 2001 W(i) için sert kauçuktan yapılmış şok koruma halkası 1086 sr

4102220 Entegre Kablosuz özellikli aletler için alıcı i-stick
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Mar4D | Silindir Koordinat Ölçüm Makineleri

Mar4D PLQ 4200: Üretim sırasında hızlı ve hassas ölçüm
Mar4D PLQ 4200 ürün yelpazesindeki silindir koordinat ölçüm makinesi, rotasyonel simetrik iş parçalarını her  
zamankinden fazla esneklikle ve çok daha kolayca ölçer. Bunun yanı sıra, hızlı ve güvenilir ölçüm sonuçları  
sağlayan en yüksek hız ve hassasiyet seviyesinde çalışırlar. 

Mar4D PLQ 4200 ile Mahr, karmaşık rotasyonel simetrik iş parçaları için müşterilerine yüksek performanslı bir ölçüm 
çözümü sunar. Çoklu sensör sistemi, özellikle geniş bir boyutsal ölçüm görevleri yelpazesini kapsar. Yeni makine ayrıca,  
3B ölçümlerin doğrudan üretim sırasında tamamlanmasını sağlamanın yanı sıra daha kısa işlem süreleri ve dolayısıyla  
artan verimlilik ve mükemmel üretim oranları sunan, özellikle sağlam bir tasarıma sahiptir.

  Avantajlar

• Birleşik ölçüm teknolojisi sayesinde geleceğe dönük: tek bir makinede optik ve dokunsal çözüm
• Çok Yönlü: Tek bir ölçüm çalışması sırasında uzunluk, çap, form, konum, kontur, yuvarlaklık, pürüzlülük veya simetri  
 gibi 3B geometrileri ve çeşitli özellikleri kontrol edin.
• Hızlı ve hassas: Özel olarak geliştirilmiş kontrol mimarisi sayesinde toleranslar küçüldüğünde bile benzersiz hız ve  
 optimum eksen doğruluğu
• 200 mm çapa, 1000 mm uzunluğa ve 50 kg ağırlığa kadar iş parçaları için esnek
• Ergonomik çalışma ve benzersiz güvenlik konsepti
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Hızlı hizalama

Kenetleme kuvvetini gösteren, motorize   
karşı punta, iş parçalarını operatör  
müdahalesi olmadan mükemmel bir  
şekilde sabitler.

Ergonomik tasarım

Makinenin sofistike tasarımı 
kolay ve güvenli çalışmayı 
garanti eder.

Ölçüm sırasında işlem güvenilirliği

Makinedeki izleme sistemleri, sıcaklık, 
titreşim ve konum gibi dış etkileri 
gerçek zamanlı olarak kaydeder ve 
telafi eder.

Güvenilir yazılım

Açıkça yapılandırılmış kullanıcı 
arabirimi sayesinde MarWin 
platformu yazılımı son derece 
kullanıcı dostu olduğundan, 
kullanmayı öğrenen kullanıcılar 
her zaman kullanabilirler.

Çok amaçlı olarak uygulanabilir 

Mar4D PLQ 4200, çeşitli rotasyonel simetrik 
iş parçalarını üretim sırasında doğrudan ölç-
mek için çoklu sensör teknolojisini kullanır.

Daha fazla bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz.. 
https://metrology.mahr.com/en/mar4d-plq
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Mar4D PLQ 4200

TEKNIK VERILER

Silindir koordinat ölçüm makinesi

ÖZELLIKLER

Üretim sırasında hızlı ve hassas 
ölçüm
 

• Çalıştırması kolay
• Ölçüm sırasında işlem  

güvenilirliği
• Ergonomik tasarım
• Güvenilir yazılım
• Çok amaçlı olarak uygulanabilir
• Telesentrik hassas objektif

Sipariş no. 5554200 5554201 5554202

Tip PLQ 4200-T2 Z = 450 PLQ 4200-T2 Z = 730 PLQ 4200-T2 Z = 1000

Boyutlar G/Y/D mm 800 / 2200 / 1800 800 / 2500 / 1800 800 / 2200 / 1800

İş parçası ağırlığı kg maks. 20 (isteğe bağlı 50)

İş parçası boyutları mm 450 730 1000

Maks. çap mm 200

Ölçüm çözünürlüğü Ayarlanabilir

Uzunluklar/çaplar mm 0,01...0,0001

Uzunluklar/çaplar inç 0,001...0,0001

Açı 0,01...0,0001 derece (ondalık) veya derece, dakika, saniye

Hata sınırı  
yalnızca çap, EBXZ, MPE

*

µm ≤ (1 + L/150) L, mm cinsinden

Hata sınırı  
yalnızca paralel uzunluk Z, EBXZ, MPE

*

µm ≤ (2 + L/200) L, mm cinsinden

Hareket hızı Z Maks. 200 mm/sn

Hareket hızı X1 Maks. 200 mm/sn

Hareket hızı X2 maks. 50 mm/sn

Hareket hızı C maks. 2,0 1/sn

Hareket hızı Y maks. 50 mm/sn
* t=20 +-2°C sıcaklıkta temperlenmiş iş parçası, pürüzsüz yüzeylerde (Rz <1 µm) DIN EN ISO 10360-7

SP25 ile temaslı ölçümler T7W ile temaslı ölçümler

Kontrol paneliOptik ölçümler

Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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Mar4D PLQ 4200

AKSESUARLAR

Merkezleme ucu 60°
2 - 15 mm çap

Silindir koordinat ölçüm makinesi

Merkezleme ucu 60°
2 - 44 mm çap

Merkezleme ucu 60°
3 - 15 mm çap

İçi boş uç 90°
6 - 20 mm çap

Sipariş no. Açıklama Tip

5361112 Merkezleme ucu 60°, 2 – 15 mm çap, yükseklik 35 mm

5361223 Merkezleme ucu 60°, 2 – 44 mm çap, yükseklik 46 mm

5361105 Merkezleme ucu 60°, 3 – 15 mm çap, yükseklik 25 mm

5361106 Merkezleme ucu 60°, 2 – 19 mm çap, yükseklik 44 mm

9056631 Merkezleme ucu 60°, 2 – 35 mm çap, yükseklik 46 mm

5361104 Merkezleme ucu 90°, 6 – 20 mm çap, yükseklik 56 mm

3026166 USB klavye - Almanca

3026167 USB klavye - İngilizce

5550400 Motorlu temaslı prob T7W

5400211 Prob seti T7W

5550250 Renishaw temaslı prob SP25M

5550251 SP25 için prob ayarı 1

5550252 SP25 için prob ayarı 2

5550083 MarControl manuel kontrol paneli

5550085 İkinci monitör ve tutucu

5550080 Muhafaza ve ambalaj

5550084 Endüstriyel bilgisayar

5550086 Ölçme istasyonu kapsamına dahil panel bilgisayarı

5550091 Pasif, kontrollü titreşim yalıtım sistemi

5550100 MarWin komple paketi Mar4D

5550460 PLQ 4200 için İSTEĞE BAĞLI pürüzlülük ölçümü T7W

5480638 AdvancedForm için isteğe bağlı pürüzlülük yazılımı

5360581 3B kontur mastarı (kalibrasyon sertifikası olmadan)

9964316 Kontur mastarı için Mahr kalibrasyon sertifikası 

6980110 Kontur mastarı için DAkkS / DKD kalibrasyonu

Merkezleme ucu 60°
2 - 35 mm çap

Merkezleme ucu 60°
2 - 19 mm çap
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MarSurf | Yüzey ölçüm aletleri

MarSurf CD 140 AG 11: Akıllı prob sistemi ile her işte başarılı
Mahr, piyasaya yeni bir kontur ölçüm makinesi sürdü – MarSurf CD 140 AG 11. Prob sistemi 70 mm'ye kadar 
bir ölçüm aralığına sahiptir ve ölçüm uçları, sistemin yeniden kalibre edilmesine gerek kalmadan ve herhangi 
bir alet kullanılmadan hızlı bir şekilde değiştirilebilir 

Yeni kontur ölçüm makinesi MarSurf CD 140 AG 11, kullanıcının hızlı ve hassas ölçümler yapmasına 
olanak  sağlar. Esnek iş parçası tutucusu, kullanımı kolaylaştırırken , kullanıcılar çok yönlü  olmasından 
faydalanırlar. Ayrıca pürüzlülüğü ölçmek için de kullanılabilir. Akıllı prob sistemi ve manyetik ölçüm 
ucu tutucusu, ölçüm uçlarını herhangi bir alet kullanmadan değiştirme işleminin  şimdiye dek 
olmadığı kadar kolay olmasını sağlar. Operatörler ayrıca kapsamlı bir kenetleme ve  iş 
parçası tutucu yelpazesi arasından seçim yapabilir. 
Yeni MarSurf CD 140 AG 11, statik bir  konumda veya doğrudan iş parçasının 
bulunduğu konumda kullanılabilir.

  Avantajlar

• Kapsamlı kontur ölçümü işlevleri – hızlı ve basit
• Kullanımı kolay tutamaklarla hızlı Z ekseni ayarı
• Herhangi bir alet kullanmadan ölçüm ucu değiştirme
• X ekseninde 200 mm/sn'ye kadar hareket hızı 
• MarWin kullanılarak basit program oluşturma veya tekli ölçüm
• Otomatik değerlendirme, en iyi kontur ayarı, CAD kontur karşılaştırması ve çok daha fazlası
• Diğer özelliklerin yanı sıra KMG iş parçası tutucusu için 50 mm delik hatlı esnek destek plakası
• Pürüzlülük ölçümleri seçeneği ile isteğe bağlı olarak genişletilebilir (Rz >2 µm)
• Çift yönlü ikiz uçla ölçüm

Geçmeli kılavuz durdurucular ve geniş bir standartlaştırılmış kenetleme cihazları yelpazesinin yanı sıra iş parçası tutucular, 
test parçanızın esnek bir şekilde konumlandırılmasını sağlar. 
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Manuel hızlı ayar 

İnce ayar Z ekseninde yer alır ve X eksenini 
yukarı ve aşağı hareket ettirir.

Maksimum ölçüm 
aralıklı X ekseni 

Yüksek hızlı X ekseni, 140 mm 
geniş boyutlu ölçüm aralığı için 
tasarlanmıştır. 

Ergonomik taşıma 
tutamakları

Yan taraftaki tutamaklar 
cihazın taşınmasını 
kolaylaştırır. 

Büyük bileşenler için 
destek plakası

50 mm delik matrisli 390 mm x 450 mm 
büyük plaka ayrıca büyük hacimli iş 
parçaları için de uygundur. 
Bu, çeşitli esnek kenetleme seçeneklerine 
olanak tanır. 

Cömert tarama 
mesafesi

TY ekseni 60 mm 
pozisyonlama mesafesi  
manuel olarak  ayarlanabilir.

Benzersiz 
prob sistemi

350 mm prob kolu 
uzunluğuna sahip 
prob sistemi, ölçüm 
uçlarını herhangi bir alet 
kullanmadan ve yeniden 
kalibre etmeye gerek 
kalmadan hızlı bir şekilde 
değiştirmeyi kolaylaştırır. 
Otomatik izleme kuvveti 
seçimi, birkaç ölçüm ucu 
değiştirilirken doğru 
izleme kuvvetinin 
seçilmesini 
garanti eder.
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Daha fazla bilgi için, lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.mahr.com

MarSurf CD 140 AG 11

TEKNIK VERILER

ÖZELLİKLER

• Hızlı ve hassas ölçümler 
• Çalıştırması kolay 
• Statik bir konumda veya doğrudan 

iş parçasının bulunduğu konumda 
kullanın

• Sürücü ünitesinin Z ekseninde 
manuel ince ayarı

• Ölçüm ucu tutucusu herhangi bir 
alet olmadan kullanılabilir

• 50 mm delik matrisli  
390 mm x 450 mm destek 
plakası

• Yüksek hızlı ölçüm X ekseni  
(140 mm)

• Kolay taşıma için taşıma  
tutamakları

• Hızlı Z ekseni ayarı
• Benzersiz ayar kilidi ayarlanan 

ölçüm ayarını sabitler
• 350 mm tarama mesafesi
• Aletler ve yeniden kalibrasyon 

ihtiyacı olmadan hızlı ölçüm  
ucu değiştirme  
 

Prob sistemi
• Birkaç ölçüm ucu arasında geçiş 

yaparken doğru izleme kuvvetinde 
otomatik ölçüm kuvveti seçimi

• Geniş ölçüm aralığı – 70 mm
• Prob kolu uzunluğu – 350 mm
• Prob kolları için otomatik  

kalibrasyon rutini
• Standart ve çift ölçüm kollarıyla 

kolay kalibrasyon olanağı
• 50mm delikli ızgara kullanarak 

basit konumlandırma ve  
tekrarlanabilir kalibrasyon 
şablonu uygulama

• Manyetik prob kolu tutucusu 
prob kolunun alet olmadan 
değiştirilmesine olanak sağlar

• Tanımlanmış başlangıç konumu
• Hizalanmış eksen hazırlık  

sırasında zamandan kazandırır 

Yazılım
• Basit ve sezgisel kontur ölçümü 

ve değerlendirme. 
• Ölçüm yardımcısı sizi özellikle 

ölçüm verilerinize yönlendirir. 
• Birçok ölçüm görevi (örneğin 

yarıçapları, yay uzunluklarını, 
mesafeleri, açıları vb. 
hesaplama) sizin için önceden 
programlanmıştır. 

• Önemli bir noktası da patentli 
“teğet ögeler” işlevidir. Bu, 
yarıçaplar ve düz çizgiler 
arasındaki teğet geçişlerin 
kullanıcıdan bağımsız ve kolay 
bir şekilde değerlendirilmesine 
yardımcı olur. 

Kontur ölçüm istasyonu

UYGULAMALAR

Makine mühendisliği
• Yataklar, vida dişleri, dişli çubuklar, yuvarlak başlı miller, 

miller, kremayer

Üretim alanına yakın ölçümler
• Yarı otomatik kontur ölçümü

Otomotiv Sektörü
• Direksiyon, fren sistemi, şanzıman, krank mili, kam mili, 

silindir başlığı

Tıp teknolojisi
• Kalça ve diz endoprotezlerinin konturu, medikal 

vidaların konturu, diş implantlarının konturu

Sipariş no. 6269033

Ürün tipi CD 140 AG 11

Konumlandırma hızı 0,1 - 200 mm/sn (X cinsinden) 

Ayar mesafesi (X cinsinden) ucu 140 mm 

Ölçüm hızı 0,1 - 10 mm/sn 

Kılavuz sapması 1 µm / 140 mm

Prob kolu uzunluğu 350 mm

Çözünürlük 19 nm

Z cinsinden ölçüm aralığı 70 mm

Ölçüm kuvveti (N) 4 mN - 30 mN, Z+ ve Z-'de, yazılım aracılığıyla ayarlanabilir 

Boyutlar (D x G x Y) 572 x 905 x 822 mm
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MarSurf CD 140 AG 11

AKSESUARLAR

Daha fazla bilgi için, lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.mahr.com

Kontur Ölçüm İstasyonu

Sipariş no. Açıklama Tip

6820020 Kenetleme ögeleri dahil DK aksesuar kutusu

6820022 Hızlı bağlamalı, döner mengene ünitesi +90° / -55°

6820023 Hızlı üç çeneli ayna 50 mm 

6820001 V blok seti AF 25

6820002 Delta blok seti AF 25

6820004 Vidalı kriko seti 

9059081 Hassas kelepçe UZS 15

6820000 Kontur mastarı – 50 mm delik boyutlu destek plakası için kontur B 

6820010 Çok amaçlı standart tutucu 

6820125 Kontur Standardı KN 100

6980110 Kalibrasyon sertifikası dahil DAkkS/DKD

9964316 Kalibrasyon sertifikası dahil Mahr kalibrasyonu

6820003 Tutucu seti AF 25

6820005 Manuel ayna seti, Alufix

6820021 DK sistemleri için taban plakası

6820024 Hassas mengene 25 mm

6820025 V blok 90°

6820026 Eklentili yay kompresörü

6820027 45° açılı ögeli hızlı kelepçe

6820011 50 mm için adaptör plakası

9000250 45 mm'ye kadar yayılan merkezi kelepçe

9000249 Adaptör plakası dahil çok amaçlı kaplin

9000248 40 mm'ye kadar yayılan paralel mengene

9026049 Tabla plakası 740 x 430 set

V blok seti AF 25 Delta blok seti AF 25 Vidalı kriko seti

Hassas kelepçe UZS 15 Kontur Standardı KN 100 2-küreli kalibrasyon standardı
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Referans formtest cihazı | Ölçüm sistemleri 

Ölçüm sistemi MFU 200: bir makine – iki ultra hassas varyant
Kanıtlanmış Mahr MFU ölçüm sistemi, farklı uygulamalar için iki varyantta derhal kullanıma hazır olacaktır: biri rotasyonel 
simetrik iş parçalarının biçimi ve konumunu test etmek için ve diğer MFU 200-3D ise optik endüstrisindeki bileşenleri  
ölçmek için. 

MFU, yıllardır bir doğruluk ve istikrar simgesi olmuştur. Evrenselliği ve ultra hassasiyeti sayesinde son derece hassas bir  
referans ölçüm sistemi olarak nitelendirilmiştir. En yüksek ölçüm kesinliği, üretim için tolerans marjını artırır, süreçleri  
optimum hale getirir ve sonuç olarak üretim maliyetlerini düşürür.

  MFU 200'ün avantajları

• 0,5 µm iş parçası toleransları için nanometre makine doğruluğu sayesinde yüksek hassasiyet
• Kullanımı kolaydır ve yeni iş parçasından ölçüm sonucuna birkaç saniye içinde hızlı ve basit erişim sağlar
• Dişli, kontur, mil, pürüzlülük için kullanıcı dostu yazılım platformu MarWin'i nasıl kullanacağını öğrenen    
 kullanıcılar, her zaman kullanabilirler
• Yazılım yükseltme seçenekleri sayesinde geleceğe dönük: Uç, pürüzlülük, kontur, kesme işaretleri, Capto,   
 komütatörler 
 

  

  MFU 200-3D'nin ek avantajları

• Optik endüstrisinde kürelerin, asferlerin ve serbest biçimlerin nitelendirilmesi için optik IPS sensörü ve    
 MarOpto bağlama aparatları ile donatılmıştır
• Küreleri ve asferleri ölçmek ve değerlendirmek için anlaşılır ve kullanıcı dostu yazılım platformu AsphericLib
• Net bir şekilde düzenlenmiş Aspheric Lib yazılım platformuyla serbest biçimleri esnek bir şekilde ölçün ve   
 Anyshape yazılımını kullanarak değerlendirin
• Optimum performans: 2B ve 3B'de form sapmaları <100 nm (PV)

+

+

Referans form test cihazı | Ölçüm sistemleri
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Maksimum hassasiyet

MFU 200 konsepti nanometre 
aralığında doğruluk sağlar. 

En güvenilir 
tekrarlanabilirlik

Alan içinde 0,001 mm'lik mutlak 
konumlandırma doğruluğu ile  
bu, mümkün olan en iyi 
tekrarlanabilirliği ve işlem 
kapasitesini sunar.

Yüksek performans 
denetimleri

Motorlu T7W ölçüm probu ve 
yıldız biçiminde düzenlenmiş ve 
IPS sensörüyle temaslı ve optik 
olarak birleştirilmiş prob kolları, 
esnek tarama ve kullanıcı dostu 
çalışma sağlar.

Daha kısa ölçüm süresi

Yüksek hızlı C ekseni, ölçümleri  
önemli ölçüde hızlandırarak  
üretkenliği artırır.

Kullanıcı müdahalesi  
olmadan ölçüm

Motorlu merkezleme ve 
doğrultma özelliğiyle tam 
otomatik ölçüm işlemi, kullanıcı 
müdahalesinin artık gerekli 
olmadığı ve böylece işlem 
kararlılığının garanti edildiği 
anlamına gelir.

Referans form test cihazı | Ölçüm sistemleri
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MarForm MFU 200

TEKNIK VERILER

Referans Form Test Cihazı | Ölçüm Sistemleri

Referans Form Ölçüm İstasyonu

AÇIKLAMA

• Yeni bir boyutta referans form 
ölçüm istasyonu

• Yüksek hassaslıkta ölçüm  
eksenlerinden başarılı ölçümlere 
giden yol genellikle uzundur, 
ancak MFU 200 bu konuda  
mükemmeldir. Yalnızca MFU 
200'de geometrik sapmaların 
gerçek zamanlı mekansal  
kompanzasyonu için entegre 
referans parçaları bulunmaktadır 
ve tüm profilleri yüksek düzeyde 
hassas 3B koordinatlar olarak 
kaydeder.

• Yıllardır MarForm ölçüm  
makineleri hassaslıkları ve dengeleri 
ile tanınmaktadır. Yeni MFU 200, 
üretim ortamı yakınında düşük 
maliyetli olarak bir litre ölçüm 
hacmiyle ürün parçalarının şekil 
ve konumsal özelliklerini test 
etme iddiasıyla geliştirilmiştir.  
Bunu yaparken sahip olduğumuz 
büyük deneyim bizi yeni bir 
boyuta taşımıştır.

• MFU 200, hassas bir referans 
formu ölçüm merkezidir. Son 
derece düşük ölçüm belirsizliği, 
üretim süreçleriniz için tolerans 
marjını artırarak üretim maliyetlerini 
düşürür. 
 
Form ölçüm merkez aşağıdaki 
bileşenlerden oluşur:

• Yuvarlak dairesellik ölçüm ekseni 
(C)

• Motorlu merkezleme ve doğrultma 
tablası (X, Y, A, B)

• Pürüzlülük ölçüm ekseni dairesel 
(C- Yüksek Hızlı, 200 U/dak’a 
kadar)

• Dikey doğrusallık ölçüm ekseni 
(Z)

• Yatay doğrusallık ölçüm ekseni 
(X)

• Çok fonksiyonlu Tanjant ekseni  
(Y)

• T7W motorlu uzunluk ölçüm 
probu

• Form ve konum özellikleri için 
MarWin Değerlendirme Yazılımı

• Kontrol ve değerlendirmenin 
tutarlı bir şekilde ayrı olması, 
MFU 200'ü geleceğe dönük ve 
genişletilebilir yapar. Yeni dil sü-
rümleri, özel değerlendirmeler ve 
standartlar kadar etkili bir şekilde 
uygulanabilir. MFU 200 ayrıca, 
optik sensör teknolojisi  
MarForm IPS kullanımına hazırdır 
ve dolayısıyla mikro yüzey  
yapılarını yüksek hassasiyetle 
ölçebilir.

• Kısaca: MFU 200 inceleme 
odaları ve üretim alanlarında 
kullanım amaçlı form ölçüm  
makinelerini yeni bir boyuta taşır.

Sipariş no. 5440580

Tip MFU 200

Monitör 19" TFT monitör (dokunmatik monitör)

Kontrol paneli MCP 12

Motorlu ölçüm probu T7W

Prob kolu 60 mm çaplı 1.0, Rubin, M2, 60 derece, optik sensör IPS15 bağlantısına hazır

Yiv hatası C-/Z-/X-ekseninin yiv hatası kalibre edilmiştir

UYGULAMALAR

• Ürün parçalarında form ve konum özellikleri kontrolü
• Yuvarlaklık, eş merkezlilik / eş eksenlilik, silindiriklik, eş merkezlilik, 

eksenel salgı, eksenel salgı, toplam salgı, doğrusallık, paralellik, 
karesellik, eğim, düzlük, koniklik, çap, konik, Fourier analizi  
(dalgalılık analizi), çizgi profili, alan profili, kam şekli

• Geometrik sapmaların gerçek zamanlı mekansal kompanzasyonu ile tüm
• profillerin yüksek hassasiyetli 3B koordinatlar olarak kaydı
• Yüzey tarama, pürüzlülük değerlendirmesi
• Kontur ve şekil tarama ve değerlendirme
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MarForm MFU 200

Daha fazla bilgi için, lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.mahr.com

Referans form test cihazı | Ölçüm sistemleri

Referans Form Ölçüm İstasyonu

Sipariş no. Açıklama
  Donanım (zorunlu durum):

9028023 Mahr kalibrasyon sertifikasıyla kalibrasyon sertifikası, 15 mm çap

9064901 WINDOWS 10 çalıştıran MarWin PC, çok dilli

3026857 Kablosuz klavye K400 plus Logitec, Almanca

3026858 Kablosuz klavye K400 plus Logitec, İngilizce

6710620 Flanşlı üç çeneli ayna, 100 mm çap (YENİ VERSİYON!), temel tutucu ile kullanılmaz

3017216 Hızlı kenetlenme/tutucu arabirimi için temel tutucu

9004831 Üç çeneli bağlama aynası, MFU hızlı kenetlenme için sütun ve flanş ile 50 mm çap

yazılım (isteğe bağlı/zorunlu konum):

5480312 ProfessionalForm yazılımı

5480311 AdvancedForm yazılımı

MFU 200 plus için optik sensör:

5400275 IPS kutusunu tutmak için raf dahil, IPS15 interferometrik denetleyici

Halka aynalı bağlama aynası

Kalibrasyon küresiSütunlu üç çeneli ayna

Bağlama aynası 

AKSESUARLAR
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Küreler, asferler ve serbest biçimler için yüksek hassasiyetli 3B ölçüm istasyonu

MFU 200-3D

TEKNIK VERILER

AÇIKLAMA

• MFU 200-3D, küreler, asferler, 
serbest biçimler ve özel 
merceklerin otomatik ölçümü 
için çok amaçlı ve son derece 
hassas bir ölçüm makinesidir ve 
optik bileşenlerin üretim alanının 
yakınında 2B ve 3B olarak 
hızlı bir şekilde test edilmesini 
sağlamak için Mahr tarafından 
geliştirilmiştir.

Doğruluk
• 100 nm PV'den daha düşük 

bir ölçüm belirsizliği ile ölçüm 
cihazı, proses optimizasyon 
gereksinimlerinizi karşılamak 
için mükemmel bir şekilde 
tasarlanmıştır.

Esneklik
• MFU 200-3D, yüzeylerin optik 

ve temaslı ölçümlerini yapabilir. 
İnterferometrik nokta sensörü 
optik ölçüm için kullanılır. Temaslı 
ölçümler geniş bir prob kolları 
yelpazesi vardır. 
 45°'ye kadar basıklık ile eksen 
dışı ve 28°'ye kadar serbest 
biçimli rotasyonel simetrik 
nesneler ölçülebilir.

Sipariş no. 5440581

Tip MFU 200-3D

Monitör 19" TFT monitör (dokunmatik monitör)

Kontrol paneli MCP 12

Motorlu ölçüm probu T7W

Optik ölçüm probu IPS

Prob kolu 60 mm çaplı 1.0, Rubin, M2, 60 derece, optik sensör IPS15 bağlantısına hazır

Yiv hatası C-/Z-/X-ekseninin yiv hatası kalibre edilmiştir

Kalibrasyon seti ve 
Temel kelepçe seti

içeriği: 
90° açılı, Ruby bilye 3 mm çap, optik sensör bağlantısı dahil

MFU 200-3D Aspheric yazılım 
paketi 

içeriği:

MFU 200-3D Anyshape yazılım 
seçeneği

İsteğe Bağlı

AKSESUARLAR

Kelepçe seti

Her amaca yönelik evrensel 
tasarım, bileşenleriniz çok çeşitli 
olsa bile iyi donanımlı olmanızı 
sağlar. 

5440472

5440474

5440470

5440471

5440473

5440468 

Sipariş no. Açıklama

5440468 Hızlı kenetlenme sistemi için hidrolik genleşme aynası 25 mm çap

5440471 Hızlı kenetlenme sistemi için üç çeneli ayna 

5440472 Hızlı kenetlenme sistemi mengenesi 

5440473 Hızlı kenetlenme sistemi dizin plakası 

5440474 Montaj plakası 

3028108 Hidrolik genleşme aynası adaptörü 25 mm / 12 mm 

9058047 200 mm mercekler için kelepçeler
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Daha fazla bilgi için, lütfen web sitemizi ziyaret edin: www.mahr.com

Referans Form Test Cihazı | Ölçüm Sistemleri

Küreler, asferler ve serbest biçimler için yüksek hassasiyetli 3B ölçüm istasyonu

MFU 200-3D

Avantajlar:

• Otomatik doğrultma ve merkezleme – ölçüm nesnelerinin kullanıcıdan 
bağımsız konumlandırılması, merkezlenmesi ve hizalanması 

• Aktif izleme – bilinmeyen geometrilerin otomatik ölçümü; sensör (optik ve 
temaslı) makine denetleyicisi aracılığıyla yüzeyi otomatik olarak takip eder 

• Prob kombinasyonu – optik sensörler ve temaslı probların kombinasyonu, 
tek bir prob sisteminde birleştirilebilir; boşlukta hareket ettirilebilir (360°) 

• İletim optikleri için mükemmel üretim sürecinde (taşlama/parlatma) kapalı 
döngü entegrasyonu (doğrultma/merkezleme hatası belirtme)

ÖLÇÜM GÖREVLERI VE YAZILIMI
Tek bir makinede esnek ölçüm görevleri

• Biçim 
• Kontur 
• Pürüzlülük
• Merceklerin eksen ofsetleri 
• Radyal salgı hatası 
• Optikleri doğrultma ve merkezleme hatası

YAZILIM
Gereksinimlerinize özel yazılım paketi

• Küreleri ve asferleri ölçmek ve değerlendirmek için AsphericLib yazılımı
• İlerisi için analiz yazılımları – serbest biçim ölçümü ve değerlendirme
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