Digitální zobrazovací jednotky
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Spolehlivé mûﬁící systémy –
nejvy‰‰í kvalita zaruãuje vy‰‰í zisk
Sony magnetické mûﬁící pravítka vyhovují nejvy‰‰ím nárokÛm na pﬁesnost a spolehlivost.
Princip Magnescale™ je odoln˘ proti vlivÛm externího magnetického pole, zneãi‰tûného
pracovního prostﬁedí a vibracím. Proto se Sony mûﬁící systémy zvlá‰È hodí k osazení
konveãních obrábûcích strojÛ, napﬁ. soustruhÛ, frézek, brusek, horizontek.
Více neÏ 40 ti letá zku‰enost dokazuje, Ïe se pomocí na‰ich kvalitních mûﬁících pravítek
a digitálních zobrazovacích jednotek, enormnû zvy‰uje produktivita va‰ich obrábûcích
strojÛ. Proto máte záruku, Ïe rychlou amortizací maximalizujete vá‰ zisk.

Pﬁednosti magnetick˘ch mûﬁících pravítek:
■

odolnost vÛãi zneãistûní
kompaktní zpÛsob stavby
■ jednoduchá montáÏ
■

Oblast pouÏití ve strojírenství je následující:
■

■

■

■

brusky
soustruhy
■ vrtací stroje

frézky
speciální stroje
■ mûﬁící zaﬁízení

■

mûﬁící stroje

Digitální Zobrazovací jednotka – kompaktní inteligence

DIGITÁLNÍ INDIKACE POLOHY LG20 / LH70/71
Nová indikace polohy LG20
je vybavena základními funkcemi nulování/
pﬁedvolba a je vhodná pro jednoduché aplikace.
Universální multifunkãní jednotka LH70/71
byla vyvinuta pro cenovû nenároãnou

modernizaci konvenãních obrábûcích strojÛ.
Zobrazovací jednotka polohy LH70 disponuje
v‰emi standardními funkcemi, potﬁebn˘ch k
frézování ãi soustruÏení. Zobrazovací jednotka
LG20 a multifunkãní zobrazovací jednotka
LH70/71.

frézka – konzola F
Multifunkãní zobrazovací
jednotka ﬁady LG20 / LH70/71
LG20
Zobrazení os

soustruh – konzola D

Displej

Rozli‰ení
displeje

LH70

LH71

1, 2, 3
zobrazení 7 mi místné ãíslo –
barva oranÏová
0,1/0,5/1/
5/10 µm

0,1/0,5/1/5/10 µm
1 s /10 s/
1 min/10 min

Pﬁehled funkcí:

Model

LH70

LH71 LG20

Nulování

■

■

■

Pﬁedvolba

■

■

■

Pﬁepínání / ABS/INC

■

■

Zobrazení prÛmûru

■

■

Zobrazení úhlu

■

■

Hlá‰ení chyby ALARM

■

■

Vyhledání nulového bodu

■

■

PamûÈ pro poãet nulov˘ch bodÛ

10

150

Pﬁednastavení nástrojÛ*

12

99

V˘poãet stﬁedu

■

■

■

■

■

■

Jednoduchá R-ﬁezná funkce

■

■

■

■

■

Programování
V˘poãet rozteãí na kruÏnici

■

■

Scaling – zmûna mûﬁítka
Z-osa – Souãtová funkce*

■

■

V˘poãet rozteãí v ﬁadû

Vstupní
signál

TTL-line driver RS422

Kompatibilní
mûﬁící system

pﬁímé pﬁipojení pro SJ300, GB-ER,
SJ700A a PL20C

Kompenzace linární chyby

Proudov˘
zdroj

DC12V pﬁes separátní proudov˘
zdroj PSC23 s 100 – 240 V

PamûÈ

■

■

■

Úspora energie

■

■

■

Hmotnost

1,5 kg

Navigace

■

■

* Pouze pro 3-os˘ displej

■

■

Kompenzace segmentové chyby

Pﬁesná mûﬁící pravítka pro modernizaci stroje
ﬁada GB-ER, max. 0,5 µm rozli‰ení,
referenãní bod
Stabilní, robustní a velmi pﬁesné mûﬁící pravítko pracuje
na základû Sony MagnescaleTM Technologie. Je to
kompaktní ﬁada pro modernizaci pﬁesn˘ch obrábûcích
strojÛ, pﬁedev‰ím pro brusky a soustruhy.

ﬁada SJ300, max. 1 µm rozli‰ení
Nejnovûj‰í generace mûﬁících pravítek pro cenovû
v˘hodnou modernizaci se spolehlivou a osvûdãenou
technologií MagnescaleTM. Vzhledem k extrémnû
jednoduché montáÏi bez pﬁídavného montáÏního
materiálu jsou ideální pro modernizaci frézek.

ﬁada SJ700A, max. 5 µm rozli‰ení,
referenãní bod
Robustní, standardní mûﬁící pravítko pro modernizaci
obrábûcích strojÛ. Technologie MagnescaleTM a
kvalitní zpracování ruãí za dlouhou Ïivotnost.

ﬁada SL110, max.10 µm rozli‰ení
Digirulery ﬁady SL110 pracují na funkãním principu
MagnescaleTM. Jsou extrémnû robustní a odolné vÛãi
neãistotám. Snímací hlava a mûﬁící pravítko pracují
absolutnû bezdotykovû, ãímÏ je zaruãena vysoká
spolehlivost. Tato ﬁada je ideální pro modernizaci
obrábûcích strojÛ s velmi dlouh˘mi pojezdy.

ﬁada SL130, max.10 µm rozli‰ení
Digirulery ﬁady SL130 jsou nalepovací pásková mûﬁící
pravítka. Jsou dostupná aÏ do mûﬁící délky 30 m díky
osvûdãené a spolehlivé MagnescaleTM Technologie.
Proto jsou ideální pro cenovû v˘hodnou modernizaci
velk˘ch soustruhÛ, portálov˘ch frézek, atd.

Pﬁehled mûﬁících pravítek

Model

GB-ER

SL110

SL130

Mûﬁící délka

50/

250/300/

950/

2050/

SJ300
50/

250/300/

950/

150/

950/

1400/

200/300/

200/300/400/

8000/

(mm)

100/

350/400/

1050/

2200

100/

350/400/

1050/

250/

1050/

1600/

400/500/

500/1000/

9000/

150/

450/500/

1250/

150/

450/500/

1250/

350/

1250/

600/700/

1200/1500/

10000/

200

550/600/

1400/

200

550/600/

1400/

400/

800/1000/

1600/1700/

20000/

650/750/

1600/

650/750/

1600/

500/

1200/1500/

1800/2000/

30000/

850

1850

800/850

1850/

650/

1600/1700/

2500/3000/

2050/

800/

1800/2000

4000/5000/

SJ700A

2200
Celková délka

Od ML = 250; L + 120 mm

6000/7000

L + 158 mm

L + 120 mm

L + 103 mm
10 µm

Rozli‰ení **

0,5 µm

1 µm

5 µm

Pﬁesnost

±5 µm

±10 µm

±10 µm

L + 100 mm

± (25 + 5 L/

±15 µm ± (25 + 5 L/1000) µm

1000 + 10 N) µm

pﬁi 20 °C

L = 8 000, N = 1
L = 9 000, N = 1
L = 10 000, N = 1
L = 20 000, N = 2
L = 30 000, N = 3
Mûﬁící

do 60 m/min

do 60 m/min

do 60 m/min

do 300 m/min

0 °C do 40 °C

0 °C do 45 °C

0 °C do 40 °C

0 °C do 45 °C

–10 °C do 50 °C

–20 °C do 60 °C

–10 °C do 50 °C

–10 °C do 50 °C

IP krytí

IP 54

IP 64

IP 54

PL20C snímací hlava IP 67

Spojovací

CH04-03C incl.*

CH33, nutno

3m

5m

Snímací hlava PL20C –

zvlá‰È objednat*

incl.*

incl.*

nutno zvlá‰È objednat*

–

–

rychlost
Provozní
teplota
Skladovací
teplota

kabely
ProdluÏovací

CE10-

kabel

Pﬁíklad: CE10-05C = 5 m délka kabelu

C (3/5/10 m)*

* armovan˘ kabel

** v˘stupní signál: TTL line driver (RS422)

ProdluÏovací armované kabely
ﬁady CH33 pro SJ300
Model

PL20C
-3C

-5C

-10C

-15C

Rozli‰ení

10 µm

Max. mûﬁící rychlost

300 m/min

Vzdálenost mezi mûﬁícím pravítkem/snímací hlavou

Max. 1,5 mm (mezera)

IP krytí

ekvivalent k IP67

Provozní teplota

–5 °C do 45 °C

Skladovací teplota

–10 °C do 50 °C

Kompatibilní mûﬁící pravítka

SL110 a SL130

armovan˘ kabel

ano

Kompatibilní displej

ﬁada LG20 / LH70/71

Délka kabelÛ pro snímací hlavu

3 m / 5 m / 10 m / 15 m / 20 m

-20C

Oznaãení kabelu

Délka (m)

Materiál

CH33-03CPD

3

PVC

CH33-05CPD

5

PVC

CH33-10CPD

10

PVC

CH33-03CED

3

PU

CH33-05CED

5

PU

CH33-10CED

10

PU

Pokyny pro vystavení objednávek
1. Digitální displej
LH70 -

ﬁada poãet os (1, 2 nebo 3)
napﬁ. LH70 -3
Digitální displej LH70 pro 3 osy

2. Mûﬁící pravítka
a. GB-

Armovan˘ kabel
d. SL110-

ER

ﬁada

ﬁada mûﬁící délka pravítek v cm

+

mûﬁící délka v cm

PL20C-

ﬁada Délka prodluÏovacího kabel
(3 m / 5 m / 10 m / 15 m / 20 m)

napﬁ. GB-50ER
napﬁ. SL110-150 + PL20C-5C

GB-ER pro 500 mm mûﬁící délky
(zahrnuje pﬁipojovací kabel)
b. SJ300-

C

+

Armovan˘ kabel PVC
Armovan˘ kabel PU
CH33-

SL110 pro 1500 mm mûﬁící délku plus ãtecí hlava PL20C
s armovan˘m kabelem o délce 5 m

CPD/CED
Armovan˘ kabel

ﬁada mûﬁící délka v cm

ﬁada délka pﬁipojovacího kabelu

e. SL130-

+

PL20C-

C

napﬁ. SJ300-160 + CH33-05CPD
pravítko SJ300 pro 1600 mm mûﬁící délku plus Armovan˘ kabel PVC
kabel CH33 – 5 m délky

ﬁada

mûﬁící délka v cm

ﬁada Délka prodluÏovacího kabel
(3 m / 5 m / 10 m / 15 m / 20 m)

Pﬁíklad: SL110
c. SJ700A-

ﬁada

mûﬁící délka v cm

napﬁ. SJ700A-160
SJ700A pro 1600 mm mûﬁící délku vãetnû kabelu

Pﬁíklad objednávky
modernizace frézky:

(ML = Mûﬁící délka)

Pﬁíklad objednávky
modernizace pro soustruh:
Digitální displej LH70- 3 (3 osy)

Digitální displej LH71- 3 (3 osy)
1 x SJ300- 3 5

mûﬁící pravítka s 350 mm

1 x GB- 2 5 ER

Mûﬁící pravítka s 250 mm

1 x SJ300- 4 5

mûﬁící pravítka s 450 mm

1 x GB- 3 5 ER

Mûﬁící pravítka s 350 mm

1 x SJ300- 5 5

mûﬁící pravítka s 550 mm

1 x SL110- 1 6 0

Mûﬁící pravítka s 1600 mm

3 x CH33- 0 5 CPD

armovan˘ kabel

1 x PL20C-3C

ãtecí hlava s armovan˘m kabelem 3 m

1 x PSC-23

Proudov˘ zdroj

1 x PSC-23

Jednotka napûtí

GeBoTech

GmbH

Industriestaße 24
77815 Bühl
Tel. 07223/91249-30 Fax. 07223/91249-59
www.gebotech.de
info(at)gebotech.de

