
 

Quick Scope ręczny serii QS-L
Specyfikacja techniczna

Dokładność(1) E1(x,y)= (2,5+2L/100) µm

L=mierzona długość (mm)
(1)Zgodnie z metodami 
inspekcji Mitutoyo

Oświetlenie - Konturowe
- Współosiowe
- Pierścieniowe (2)

Wyposażenie specjalne

Nr Opis

937179T. Przełącznik nożny

12AAJ088. Przełącznik nożny wzmocniony

02ATN695. Wzorzec kalibracyjny w oprawce

Więcej informacji na temat wzorców kalibracyjnych patrz strona 
Wyposażenie optyczne dla Quick Scope / Quick Vision

Broszura Quick Scope dostępna na żądanie

Seria 359

Ręczny Wizyjny System Pomiarowy doskonale nadaje się do obserwacji powierzchni różnego typu 
przedmiotów.
Quick Scope posiada następujące cechy:
– Rozdzielczość 0,1 µm oraz zakres osi Z 150 mm.
– Funkcja Power zoom umożliwia szybką i łatwą zmianę powiększenia.
– Dokładna regulacja oświetlenia umożliwia właściwy dobór oświetlenia dla

mierzonej powierzchni.
– System szybkiego zwalniania blokady stołu umożliwia natychmiastowe przechodzenie od posu-

wu zgrubnego do dokładnego.
– Funkcja Quick Navigation umożliwia szybkie powtarzanie pomiarów.
– Funkcja ogniskowania automatycznego dostępna jest w modelach QS-L AFB.
 

QS-L 2010 Zoom AF

Modele QS-(E lub L) 2010
 - Zakres : 200 x 100 x 150 mm

Typ QS-L Zoom QS-L Zoom AF
Nr 359-710-1D 359-703D

Typ czujnika
Kolorowa kamera CMOS

3 megapiksele
Kolorowa kamera CCD

AF (motoryczna oś Z) - Tak
Obiektyw Typ Zoom Typ Zoom

Powiększenie
(system optyczny)

0,75X -> 5,25X 0,5X -> 3,5X

Powiększenie na ekranie
(monitor 56cm / 22")

29X -> 202X 26X -> 180X

Pomiar w osi Z Ręczny z programowym ustawianiem na poziomie kontrastu. Motoryczny z AF
Maks. obciążenie stołu kg 10 10

Waga kg 72 66

Modele QS-(E lub L) 3017
 - Zakres : 300 x 170 x 150 mm

Typ QS-L Zoom QS-L Zoom AF
Nr 359-711-1D 359-704D

Typ czujnika
Kolorowa kamera CMOS

3 megapiksele
Kolorowa kamera CCD

AF (motoryczna oś Z) - Tak
Obiektyw Typ Zoom Typ Zoom

Powiększenie
(system optyczny)

0,75X -> 5,25X 0,5X -> 3,5X

Powiększenie na ekranie
(monitor 56cm / 22")

29X -> 202X 26X -> 180X

Pomiar w osi Z Ręczny z programowym ustawianiem na poziomie kontrastu. Motoryczny z AF
Maks. obciążenie stołu kg 20 20

Waga kg 140 134

Wymienione ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi (ważne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży 
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzględniono podatku VAT. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje 
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody.
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Quick Scope ręczny serii QS-L
 

Modele QS-(E lub L) 4020
 - Zakres : 400 x 200 x 150 mm

Typ QS-L Zoom QS-L Zoom AF
Nr 359-712-1D 359-705D

Typ czujnika
Kolorowa kamera CMOS

3 megapiksele
Kolorowa kamera CCD

AF (motoryczna oś Z) - Tak
Obiektyw Typ Zoom Typ Zoom

Powiększenie
(system optyczny)

0,75X -> 5,25X 0,5X -> 3,5X

Powiększenie na ekranie
(monitor 56cm / 22")

29X -> 202X 26X -> 180X

Pomiar w osi Z Ręczny z programowym ustawianiem na poziomie kontrastu. Motoryczny z AF
Maks. obciążenie stołu kg 15 15

Waga kg 146 140

Stół z mechanizmem szybkiego zwalniania blokady

Nawigacja stołu
ze wzkazówkami

dla pomiarów
powtarzanych

Krok 1:
Nie w pozycji

Nawigacja stołu
ze wzkazówkami

dla pomiarów
powtarzanych

Krok 1:
W pozycji

Wymienione ceny są sugerowanymi cenami 
detalicznymi (ważne do 31 maja 2018). Wszystkie 
produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom 
gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzględniono 
podatku VAT. Charakterystyki produktów, w 
szczególności  techniczne, są wiążące tylko 

578 Wymienione ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi (ważne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży 
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzględniono podatku VAT. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje 
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody.
     



 

Quick Scope CNC serii QS
Specyfikacja techniczna

Oświetlenie - Konturowe
- Współosiowe
- Pierścieniowe

Wyposażenie specjalne

Nr Opis

937179T. Przełącznik nożny

12AAJ088. Przełącznik nożny wzmocniony

02ATD415. Joystick XYZ

02APW610. Pulpit sterowniczy
Control Box 2

02AKN020. Wzorzec kalibracyjny

Więcej informacji na temat wzorców kalibracyjnych patrz strona 
Wyposażenie optyczne dla Quick Scope / Quick Vision

Pulpit sterowniczy

Joystick XYZ

Broszura Quick Vision dostępna na żądanie

Seria 359

Wizyjny system pomiarowy CNC dla realizacji szerokiego zakresu zadań pomiarowych, posiadający 
następujące właściwości:
– Możliwość programowania nastaw oświetlenia powierzchni, oświetlenia przechodzacego (kon-

turowego) oraz połączonego kablem światłowodowym pierścienia oświetlającego pozwalają 
użytkownikowi na dostosowanie oświetlenia QS do różnego rodzaju potrzeb pomiarowych.

– Pracujący w systemie Windows® program QSPAK jest łatwy w obsłudze i oferuje szeroki wach-
larz możliwości pomiarów i analiz.

– Wśród oferowanych funkcji jest zmiana powiększenia, automatyczne ogniskowanie, powtarza-
nie pomiarów, wykrywanie krawędzi jednym kliknięciem, graficzna reprezentacja wyników po-
miarów, 48 różnych makropoleceń oraz funkcja wyszukiwania kształtu kilku najczęściej spotyka-
nych cech przedmiotu mierzonego.

– Stół pomiarowy może być sterowany za pomocą myszy lub opcjonalnego joysticka czy pulpitu 
sterowniczego.

QS-250 Zoom CNC

QS-250Z

Typ QS-250 Zoom
Nr 359-508-10Y

Zakres (osie X, Y, Z) z 
głowicą wizyjną

200 x 250 x 100 mm

Dokładność(1) E1(x,y)= (2,5+0,6L/100) µm

L=mierzona długość (mm)
Typ czujnika Kolorowa kamera CCD

Rozdzielczość µm 0,1
Obiektyw Typ Zoom

Powiększenie
(system optyczny)

0,5X -> 3,5X

Powiększenie na ekranie
(monitor 56cm / 22")

26X -> 180X

AF (motoryczna oś Z) Tak
Wymiary płyty szklanej 

[mm]
269 x 311

Pomiar w osi Z Motoryczny z AF
Maks. obciążenie stołu kg 10

Waga kg 76
(1)Zgodnie metodami inspekcji 
Mitutoyo

Wymienione ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi (ważne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży 
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzględniono podatku VAT. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje 
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody.
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Oprogramowanie systemów Quick Scope
 

QSPAK

– Narzędzia do wykrywania krawędzi uruchamiane pojedynczym kliknięciem myszy i
bardzo proste w użyciu

– Szablony do porównań zarysów
– Przechwytywanie obrazu wideo
– Funkcja nawigacji dla maszyn CNC umożliwia skrócenie cyklu pomiarowego

Nr Typ

QSPAK Oprogramowanie dla systemów Quick Scope

Układ okna QSPAK: Tryb Easy

Układ okna QSPAK: Tryb Pro

Ikony funkcji pomiarowych

Specyfikacja techniczna

Dodatkowe 
oprogramowanie dla 
QIPAK (opcja)

(patrz strona dot. MeasurLink)
QS CAD-IMPORT/EXPORT
FORMTRACEPAK-AP(1)
EASYPAG
(tylko dla QS CNC)

(1) FORMPAK-QV

Prosta i łatwa w użyciu analiza konturu 2D.
Edycja raportów graficznych (geometria i 
skanowanie).
Możliwość pomiaru przez porównanie.
Więcej informacji w na stronach poświęconych 
programowi FORMTRACEPAK.

Wymienione ceny są sugerowanymi cenami 
detalicznymi (ważne do 31 maja 2018). Wszystkie 
produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom 
gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzględniono 
podatku VAT. Charakterystyki produktów, w 
szczególności  techniczne, są wiążące tylko 

580 Wymienione ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi (ważne do 31 maja 2018). Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży 
podmiotom gospodarczym, dlatego w cenach nie uwzględniono podatku VAT. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje 
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody.
     


