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Características
• Estrutura em Granito
• Guias e Motores de Exatidão
• Escalas de Alta Exatidão Heidenhain
• Lentes telecêntricas ou zoom
• Câmera CCD de alta resolução 

colorida
• Iluminação por 7 canais de LED
• Software MetLogix M3
• Joystick multifunção

Acessórios
• Iluminação de campo escuro
• Apalpação eletromecânica 

Renishaw
• Magazine para troca de pontas
• Sistema de Scanear Laser
• Eixo Rotativo (4º Eixo)
• Interface para a Ind. 4.0
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Princípios da Medição Óptica
• Luz
• Autofoco
• Calibração do tamanho do Pixel para cada 

ampliação (10 estágios na lente zoom)
• Parcentricidade
• Parfocalidade
• Calibração de campo de visão (correção para 

lente asférica)
• Exatidão linear para cada um dos eixos (X, Y 

e Z)
• Exatidão no esquadro para pares de eixos
• Repetitividade de posicionamento e 

medição
• Calibração Cruzada entre sensores de 

medição quando mais de um disponível na 
mesma máquina
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Vantagens
• Medição de peças pequenas e complexas
• Medição de peças em material macio como borracha sem gerar deformação e falso resultado
• Medição de características superficiais ou relevos
• Elimina a subjetividade e erro de leitura do operador
• Software intuitivo e amigável, domínio do operador em poucas horas de uso.

• Velocidade de medição:
• Múltiplos pontos em uma aresta aumentando o poder de análise de resultados
• Medição de múltiplas características em uma mesma peça com a ferramenta Wizard
• Medição de múltiplas peças no campo de visão independente da posição da peça
• Captura de super imagem e medição das características diretamente na foto

• Programação:
• Ferramenta de Pattern, dispensa alinhamento manual
• Identificação da peça e execução automática do programa de medição
• Interface com leitor de código de barras para programação e execução de medição
• Múltiplos sensores (óptico, apalpação e laser) num mesmo programa
• Exportação dos dados para relatório com resultados de medição na imagem da peça

• Análise de dados
• Ajuste do Sigma para filtros dos Outliers e análise geométricas do resultados 
• Alternância para ajuste (LBSF, MMC, LMC, etc) e GD&T
• Comparação de perfil a partir de Arquivo de CAD
• Engenharia Reversa com exportação de Arquivo CAD
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Desvantagens
• Limitações na medição de detalhes internos não visualizados pela 

câmera
• Peças com acabamento extremamente polido podem apresentar maior 

dificuldade na medição por reflexão da luz
• Reduzida capacidade na medição de alturas ou profundidades usando 

somente os recursos ópticos
• Peças com alta variabilidade dimensional podem reduzir a eficiência 

quanto a execução automática dos programas de medição
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