
 

Quick Vision ACTIVE Series
Specyfikacja techniczna

Rozdzielczość 0,1 µm

Oświetlenie (Białe LED)
• Konturowe
• Koncentryczne
• 4-sektorowy pierścień

System zmiany 
powiększenia

Zoom optyczny z 8 pozycjami
Obiektyw standardowy 1,5x

Typ czujnika Zgodnie z metodą inspekcji 
Mitutoyo

Dodatkowe 
obiektywy

Patrz strona Wyposażenie 
optyczne dla Quick Scope / Quick 
Vision

Wyposażenie specjalne

Nr Opis

Stojaki maszyn

02ATV515 Stojak maszyny QVST-2L

02ATV522 Stojak maszyny QVST-4L

Wzorce kalibracyjne

02ATN695 Wzorzec kalibracyjny, w oprawce

Wymienne obiektywy 1X, 1,5X i 2X

Seria 363

Wizyjny System Pomiarowy CNC, który dzięki zwartej konstrukcji ze zintegrowanym sterownikiem 
jest idealny do instalacji w miejscach o ograniczonej przestrzeni.
Quick Vision ELF posiada następujące zalety:
– Ta seria urządzeń o niewielkich rozmiarach i pełnej funkcjonalności oferuje wiele opcji pomia-

ru dzięki zastosowaniu motorycznej głowicy rewolwerowej i pełnego zestawu oświetlenia, w 
tym także PRL.

– Funkcja Pattern focus, przy użyciu narzędzi auto ogniskowana (patrz QV Accel), umożliwia po-
miary w osi Z na powierzchniach o niskim kontraście, przezroczystych czy lustrzanych.

– Specyfikacja dokładności zgodna z normą ISO 10360-7 (dostępna na żądanie).
– Ręczna kompensacja temperatury w standardzie.
Opcjonalna funkcja PFF (Punkty z ogniskowania)
– PFF poprawia funkcjonalność standardowych modeli QV o możliwość pomiaru topografii 3D.
– Nie jest wymagany żaden dodatkowy detektor.
– Wysoki zakres skanowania w osi Z, od 2,7 mm do 40,6 mm zależnie od stosowanego obiektywu i 

stosowania trybu szerokiego zakresu.

Quick Vision ACTIVE 404

Nr Typ Model
Zakres (osie X, 
Y, Z) z głowicą 

wizyjną
Dokładność

Maks. ob-
ciążenie 

stołu
[kg]

Waga
[kg]

363-109-10Y
QV ACTI-
VE 202

QV-L202Z1L-
D

250 x 200 x 150 
mm

E1(x,y) = (2+0,3L/100) µm

E1(z) = (3+0,5L/100) µm

E2(XY)= (2,5+0,4 L/100) µm

L = długość pomiaru (mm)

(1)Zgodnie z metodą inspekcji Mitutoyo

10 155

363-110-10Y
QV ACTI-
VE 404

QV-L404Z1L-
D

400 x 400 x 200 
mm

E1(x,y) = (2+0,3L/100) µm

E1(z) = (3+0,5L/100) µm

E2(XY)= (2,5+0,4 L/100) µm

L = długość pomiaru (mm)

(1)Zgodnie z metodą inspekcji Mitutoyo

20 324

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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