
Equator™ ellenőrző készülékek

Prospektus



Az Equator ellenőrző készülékek szerepe a 
gyártóüzemben

Önálló ellenőrző készülékként
• Lehetővé teszi a kézi vagy automatikus gyártásközi korrekciókat a főbb gyártási műveletek után.

• Gyakoribb vizsgálatokat, továbbá a folyamatban bekövetkező változásokra adott gyors reakciót 

tesz lehetővé.

• Megteremti a gyártásközi minőség-ellenőrzés lehetőségét, így a készdarab nagyobb 

megbízhatósággal lesz megfelelő minőségű.

• Egyszerű és összetett mérések is végezhetők egyetlen készüléken.

Automatizált cella részeként
• Az önálló Equator ellenőrző készülékek minden előnyével rendelkezik.

• Robotokhoz és vezérlőkhöz csatlakoztatva kiküszöböli az emberi hibázás 

lehetőségét, és jelentősen felgyorsítja az ellenőrzést.

• A korrekcióval kapcsolatos visszacsatolás közvetlenül a szerszámgépvezérlőre 

küldhető.

• A munkadarabok automatikusan osztályozhatók aszerint, hogy megfelelnek-e az 

ellenőrzésen.

A gyártási folyamatok szabályozásához évtizedek óta használnak mérőeszközöket, például tolómérőket, Megy/Nem megy 

idomszereket és furatmérőket. Az Equator rendszer rugalmasan használható. Úgy tervezték, hogy nagy sebességgel és 

ismétlési pontossággal működjön, és könnyen kezelhető legyen a gyártóüzemi környezetben történő kézi és automatizált 

használat során.



Az Equator ellenőrző készülékek előnyei

• Használata minimális kezelői képzést igényel.

• Összetett mérési eljárásokat végezhet egy gombnyomással.

• Az automatikus programválasztáshoz vonalkódolvasókat is 

használhat.

• Automatikus szerszámgép-frissítések IPC szoftverrel, 

pl. a szerszámkopás hatásainak korrigálására.

• A beépített Process Monitor grafikon azonnal 

láthatóvá teszi a munkadarabok mérési eredményeit.

• Ismerje meg a gyártási folyamat jellemzőit, és növelje 

a biztosan jó legyártott munkadarabok mennyiségét.

• Magabiztos mérés gyártósori környezetben.

• A rendszer 5 - 50 °C közötti hőmérsékleten és akár 80% 

páratartalom mellett is működőképes.

• A rendszer újranullázásával a hőingadozásokat is képes 

kezelni.

Ügyfelünk maga vette górcső alá a beérkező árukat, összehasonlította a jellemzőket az általunk közölt 
értékekkel és az eredmény felvillanyozta. Egyetlen versenytársnál sem tapasztalt még ilyen magas 
minőséget.

PEAK (Németország)

• Több mérőeszközt helyettesítenek.

• Kiküszöbölik a folyamatos kalibrálási költségeket.

• Különböző munkadarabok vizsgálhatók egyetlen eszközzel.

Fenntartják a pontosságot a gyártóüzemi 

környezetben

Egyszerűen használhatók

Javítják a folyamatszabályozást

Csökkentik az ellenőrzési költségeket



Az általunk használt megmunkáló cellához nem találtunk hasonlóan költséghatékony, közvetlenül a műhelyben 
használható mérőeszközt, ... gyártás utáni méréssel és automatikus szerszám-kompenzációval. Az Equator készülék 
mérési eredményei ... korrigálják a szerszámok helyzetét, amikor a munkadarab kívül esik a tűrésen. Sebességének 
hála az Equator könnyedén képes lépést tartani a folyamattal.

Folyamatszabályozás

Az Equator ellenőrző készülék olyan beépített szoftverrel rendelkezik, amely közvetlenül képes a CNC-vezérlőkhöz kapcsolódni. 

A nullponteltolások és -korrekciók folyamat felé történő visszacsatolására számos lehetőség kínálkozik. Többek között be lehet 

állítani figyelmeztetési határértékeket, hogy a beavatkozásra még azelőtt sor kerüljön, hogy a munkadarabok a tűréshatáron kívülre 

kerülnének. A mérési eredmények és folyamatkorrekciók azonnal megjelennek egy folyamatdiagrammon, amelyen a trendek és a 

gyártási előzmények láthatók.

Folyamatok irányítása
A méretnek, a pozíciónak és a 3D 

geometriai adatoknak a gyártás 

helyén végzett mérésével frissítheti 

a korrekciókat, és javíthatja a 

folyamatképességet. Több munkadarab 

mérési eredményeinek átlagolásával 

csökkentheti az ingadozásokat.

Szerszámélettartam kezelése
Behatóbban megismerheti 

forgácsolószerszámai élettartamát, és 

felhasználó által meghatározott szerszámkopás-

figyelmeztetési határértékeket is beállíthat. 

Testvérszerszámos megoldásoknál is 

alkalmazható.

Több gép frissítése
Egyszerre több szerszámot is frissíthet az 

egyes mérési jellemzők alapján és több 

gépnek is küldhet visszacsatolást. Ez 

lehetővé teszi, hogy több gyártási műveletet 

egyetlen mérési ciklussal vezéreljen.

Process Monitor folyamatdiagramm CNC-frissítésekkel

Conroe (Amerikai Egyesült Államok)



Rendszer-integráció automatizált cellákban

Automatizálási szoftver
Az EZ-IO szoftverrel egyszerűen 

beállíthatja az automatizált 

gyártócellákat az Equator rendszerek 

és a cellavezérlő közötti kommunikáció 

konfigurálásához.

Equator ellenőrző készülék
Nyugodtan rábízhatja a munkát a kezelői 

beavatkozást nem igénylő cellákban. 

Szükség szerint rakhatók be és vehetők ki a 

munkadarabok, automatikusan történnek a 

szerszámgép-frissítések, és hozzáférhetők az 

azonnal látható eredmények, mindez a gép 

mellett.

Automatizálási hardver
Az EQ-IO bemeneti/kimeneti 

egységeknek köszönhetően az Equator 

idomszer a legfeljebb 32 digitális IO 

csatlakozással rendelkező automatizált 

cellák számos berendezéséhez 

csatlakoztatható.

Intelligens 
folyamatszabályozás
Az Equator idomszerekhez tartozó 

IPC (intelligens folyamatszabályozási) 

szoftverrel a mérési eredmények 

a megmunkálógép szerszámainak 

automatikus korrigálására használhatók fel.

Automatikus átadórendszer
A munkadarabok szükség szerint rakhatók

be és vehetők ki. A szerszámgépfrissítések 

automatikusan történnek és az azonnal 

látható eredmények is hozzáférhetők. Mindez 

a gép mellett.



Equator ellenőrző készülékek családja

Equator 300
• Munkatartomány XY irányban: Ø 300 mm, Z 

irányban: 150 mm.

• Összehasonlítási bizonytalanság: ±2 µm.

• Üzemi hőmérséklet: +5 °C és +50 °C között.

• Maximális munkadarabtömeg: 25 kg.

Megnövelt magasságú Equator 300
• A munkatér 150 mm-rel megemelve (Z).

• A mechanikus töltő- és ürítőrendszerek számára jobb 
hozzáférést biztosít.

• Megnövelt Z irányú munkatér a modul cseréjével.

Az Equator mérőrendszercsaládot négy, nagy ismétlési pontosságú, a hőmérséklet-változásokkal szemben érzéketlen és 

programozható vizsgálóeszköz alkotja.

Az Equator 300 és az Equator 500 ellenőrző készülék egyaránt kapható normál és megnövelt magasságú kivitelben is. 

Kivételes helyigény-mérési térfogat arányával és az 5 °C – 50 °C hőmérséklettartományban fennálló ±2 µm-es mérési 

bizonytalanságával, az Equator mérőrendszercsalád tökéletesen alkalmas a munkadarabok közvetlenül a gyártás helyén, 

vagyis a gyártóüzemben történő vizsgálatára.



Equator 500
• Munkatartomány XY irányban: Ø 500 mm, Z 

irányban: 250 mm.

• Összehasonlítási bizonytalanság: ±2 µm.

• Üzemi hőmérséklet: +5 °C és +50 °C között.

• Maximális munkadarabtömeg: 100 kg.

Megnövelt magasságú Equator 500
• A munkatér 150 mm-rel megemelve (Z).

• A mechanikus töltő- és ürítőrendszerek számára jobb 
hozzáférést biztosít.

• Megnövelt Z irányú munkatér a modul cseréjével.



Rögzítőlapok
Az Equator és a megnövelt 

magasságú Equator ellenőrző 

készülékek – ügyféligénytől 

függően - M8, M6 vagy 1/4”-

20 lapokat tartalmaznak. A 

különböző munkadarabokhoz 

illetve mesterdarabokhoz 

további rögzítőlapok is 

rendelhetők tartozékként.
Leállítógomb és 
joystick
A leállítógomb a joystick helyett 

használható. Egyszerűen 

csatlakoztatható az Equator 

idomszer elejére.

Equator fóliagombos 
kezelőpanel
Az Equator fóliagombos 

kezelőpanel egyszerű, 

nyomógombos vezérlést tesz 

lehetővé a gyártóüzemi kezelők 

számára, így nincs szükség egérre 

és billentyűzetre.

Az Equator ellenőrző készülék elemei

EQR-6 
tapintószár-
cserélő állvány
Az Equator ellenőrző 

készülék legfeljebb hat 

fészkes EQR-6 automatikus 

tapintószár-cserélő 

állvánnyal rendelkezik, 

amellyel a tapintószárak 

automatikusan 

cserélhetők, miközben 

az ismétlési képesség 

változatlan marad.

SP25 szenzor 
készlet
Az Equator szkennelő 

rendszerek az iparági 

szabványnak számító SP25-ös 

3-tengelyű analóg szkennelő 

szenzorral készülnek.

Equator vezérlő
Az Equator vezérlő egy olyan 

sokoldalú berendezés, amely 

nagy sebességgel és kiváló 

ismétlőképességgel vezérli az 

Equator ellenőrző készüléket.



Kiegészítők

Rögzítőlap-távtartók

Az Equator 300 és 500 ellenőrző készülékhez is kapható 

rögzítőlap-távtartó a rögzítőlap kinematikai helyzetét emeli 

meg – mely ideális megoldás kis mélységű munkadarabok 

idomszeres mérése vagy rövid tapintószárak használata 

esetén.

Moduláris rögzítőelem-készletek

Az Equator ellenőrző készülékhez használható moduláris 

befogóeszközök kínálatában speciális furathálós, 3 ponton 

stabilan és ismételhetőképesen megtámasztott rögzítőlapok 

szerepelnek, amelyek segítségével a munkadarabok gyorsan 

berakhatók és kivehetők.

Tapintószárkészletek

A tapintószár-tároló készletek az Equator idomszeres 

mérőrendszert használó ügyfelek által leggyakrabban 

alkalmazott tapintószárakat tartalmazzák. Háromféle 

változatban kaphatók, amelyek csomagban olcsóbbak, mint 

ha egyenként szerezné be a csomagban található elemeket.

Készülékházak

Az Equator 300 és Equator 500 mérőrendszerekhez kapható 

Equator automatikus átadórendszer (EQ-ATS) javítja a 

hozzáférhetőséget a munkadarabok behelyezéséhez. Az 

EQ-ATS használatával a munkadarabok idomszerbe való 

berakása és kivétele automatikusan történik.

Equator mérőrendszer-ellenőrző 
készlet

Az Equator Gauge Checkerrel ellenőrizheti, hogy a rendszer a 

gyártáskori műszaki jellemzőinek megfelelően működik-e. Az 

Equator Gauge Checker eszközöket egyszerűen integrálhatja 

a karbantartási ütemtervekbe, és gyors állapot-ellenőrzést 

végezhet velük.

Az Equator készülékház az ügyfél egyedi igényeihez 

igazítható, optimalizált helyigényű, zárt mérőállomás 

kialakítását teszi lehetővé.

Automatizált átadórendszerek



Szoftver

• Intuitív szoftver, képalapú programválasztással, -futtatással és 

adatnaplózással.

• A munkadarabok kép vagy cikkszám alapján, ill. vonalkódolvasóval 

azonosíthatók.

• A hátralévő ellenőrzési idő és a Megfelelt/Nem felelt meg értékelés 

megjelenik a kijelzőn.

• A Process Monitor folyamatosan nyomon követi az eredményeket és 

jelzi a folyamat eltolódását.

Az Organiser szoftver a tökéletes eszköz az Equator™ ellenőrző készülék gyártóüzemi használatához, 
mivel egyszerű és praktikus. A kezelők néhány másodperc alatt kiválaszthatják a szükséges programokat és 
elindíthatják a munkadarabok ellenőrzését.

Eponsa (Spanyolország)

Amikor telepítettük az Equator mérőrendszert, minden jellemzőt (az átmérőt is beleértve) a gyártócellában 
tudtunk megmérni és a munkadarabokat már nem kellett a mérőszobába vinni.

Tremec (Mexikó)

• A mérési rutinok gyors létrehozása munkadarabok széles köréhez.

• Szkennelő vagy tapintó mérések egyszerű programozása az Equator 
ellenőrző készüléken.

• CAD alapú offline programozás, az IGES, STEP, Parasolid® és VDA-FS 
formátumok támogatásával.

• Integrálhatóság a CATIA® (v4 és v5), a Siemens® NX™, a Pro/E® és a 
Solidworks® CAD/CAM megoldásokkal.

• Natív DMIS támogatás.

• Teljes körű mozgásszimuláció és ütközésérzékelés.

• Hatékony szöveges és grafikus jegyzőkönyvezés.

• Sokféle kimeneti adatformátum, beleértve a hitelesített Q-DAS adatokat is.

MODUS™ méréstechnikai szoftver

Organiser™ gyártóüzemi kezelőszoftver



Folyamatszabályozás a Renishaw 
mérőrendszereivel

Kulcsrakész alkalmazások

Képzett alkalmazástechnikai mérnökeink pontosan az Ön igényeire szabott mérési megoldást nyújtanak; a kulcsrakész 

megoldás magába foglalja a készüléket, alkatrész programot és a mérőrendszerek ismétlési pontosságával és 

reprodukálhatóságával (GR&R) kapcsolatos vizsgálatot is.

Alkalmazástechnikai mérnökeink emellett az egyéni igényekre szabott megoldások kidolgozásában és megvalósításában is 

segítenek:

Műszaki 

segítségnyújtás

Műszaki kérdésekben 

világszerte minden ügyfelünk 

rendelkezésére állunk.

Számos különböző, az 

ügyfeleink egyedi igényeire 

szabott támogatási 

megállapodást kínálunk.

Támogatás és 
korszerűsítés

Képzés

Általános és egyedi igényekre 

szabott tanfolyamokkal 

igyekszünk minden igényt 

kielégíteni.

Vásároljon pótalkatrészeket és 

tartozékokat online, vagy kérjen 

ajánlatot a Renishaw helyi 

kirendeltségétől.

Pótalkatrészek és 
tartozékok

Töltés és ürítés NaplózásVezérlésFelügyelet

Kézi töltésű rendszerek vagy 

automatizált cellák.

Egyedi kimenetek és mérési 

jegyzőkönyvek.

Folyamatszabályozás az IPC 

szoftverünkkel.

Folyamatkövetés a kritikus 

jellemzők kiemelésével.

Szerviz

A Renishaw kiváló hírnévnek örvend, mert a 35 országban működtetett, 70-nél is több saját tulajdonú szerviz- és műszaki 

támogatási kirendeltségből álló hálózata révén, kiemelkedő szintű támogatást nyújt ügyfeleinek.



A RENISHAW JELENTŐS ERŐFESZÍTÉSEKET TETT, HOGY A KIADÁS IDŐPONTJÁBAN A KIADOTT DOKUMENTUM HELYESSÉGÉT 
BIZTOSÍTSA, DE NEM SZAVATOLJA A NYOMTATÁSBAN MEGJELENŐ TARTALOM HELYESSÉGÉT. A RENISHAW A DOKUMENTUMBAN 
ELŐFORDULÓ ESETLEGES PONTATLANSÁGOKÉRT MINDEN FELELŐSSÉGET ELHÁRÍT. 

©2018 Renishaw plc. Minden jog fenntartva. 
A Renishaw fenntartja a jogot arra, hogy a paramétereket előzetes értesítési kötelezettség nélkül megváltoztassa.
A RENISHAW és a RENISHAW logoban szereplő tapintó szimbólum a Renishaw plc bejegyzett védjegye az Egyesült Királyságban és más 
országokban. Az ’apply innovation’ elnevezés és a Renishaw innovatív termékei, nevei és jelölései, valamint technológiái a Renishaw plc, vagy 
képviseleteinek bejegyzett védjegyei. 
A dokumentumban szereplő más márka- és termék elnevezések, védjegyek és bejegyzett védjegyek, a márkanévhez tartozó cég tulajdonát képezik.

A Renishaw-ról

A Renishaw a világ egyik vezető méréstechnikai cége, amely kiemelt hangsúlyt fektet a folyamatos termék- és 
gyártásfejlesztésre. A vállalat 1973-ban történő megalakulása óta számos olyan, az ipari méréstechnika területén alkalmazható 
terméket gyárt, melyekkel a gyártási és mérési folyamatok automatizálhatók, a termelékenység növelhető.

A Renishaw képviseletek és viszonteladók világméretű hálózata magas színvonalú kiszolgálást és támogatást nyújt Ügyfelei 
számára.

Néhány termékünk:

• Additív gyártási eljárások, vákumtechnológiák tervezéshez, prototípus- és sorozatgyártáshoz

• Fogászati CAD/CAM rendszerek és egyedi pótlások gyártása

• Útmérő rendszerek, nagy pontosságú lineáris és szöghelyzet méréshez, valamint pozíció visszacsatoláshoz

• Készülékek koordináta mérőgépekhez, mérő állomások

• Idomszer forgácsolt alkatrészek komparatív méréséhez

• Extrém környezethez kifejlesztett lézeres mérési rendszerek

• Lézeres és körteszt rendszerek gép beméréshez és kalibráláshoz

• Orvosi eszközök idegsebészeti eljárásokhoz

• Bemérő rendszerek és szoftverek CNC szerszámgépen való munkadarab, szerszám beméréshez és ellenőrzéshez

• Raman spektroszkópok a roncsolásmentes anyagvizsgálathoz

• Tapintórendszerek és szoftverek koordináta mérőgépen történő méréshez

• Tapintószárak koordináta mérőgépekhez és szerszámgépek bemérőihez

Nemzetközi elérhetőségeinket lásd a www.renishaw.hu/kapcsolat weboldalunkon
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