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Całkowicie nowy Automatyczny Wizyjny System Pomiarowy amerykańskiej firmy 
STARRETT. Jedyny dostępny na rynku system pomiarowy umożliwiający wykonywanie 
pomiarów w pionie i poziomie. Oferuje ogromną wszechstronność, uniwersalność, 
szybkość pomiarową i niezawodność.

CECHY:
• bardzo szybko mierzy części o wymiarach do 92mm x 76mm
• odległość robocza 254mm,
• umożliwia pomiar jednego detalu, lub kilku takich samych  
  elementów jednocześnie,
• oprogramowanie MetLogix M3 jest innowacyjne i intuicyjne 
  w użyciu, pozwala na uruchamianie pomiarów za pomocą  
  jednego przycisku pozwala na pomiar bardzo wielu wielkości         
  geometrycznych jednocześnie,
• automatycznie rozpoznaje mierzone części,
• Import plików DXF – cyfrowa nakładka do szybkiego  
  porównywania części z rysunkiem,
• Export zmierzonych wartości do DXF,
• porównuje złożone profile i porównuje do CAD,
• umożliwia tolerowanie wymiarów,
• umożliwia elastyczne kreowanie raportów,
• oprogramowanie w języku polskim,
• Opcjonalne moduły oprogramowania:
    – dopasowanie profilu 
    – pomiar izolacji kabli
    – pomiar gwintów
• System pomiarowy umożliwia wykonywanie pomiarów 
   w pionie lub poziomie



INTERFEJS OPERATORA
• MetLogix M3 wraz z  opcjami  jest najlepszym oprogramowaniem do pomiarów i  
  porównywania części z rysunkami w DXF
• oprogramowanie jest zainstalowane na komputerze z systemem Windows i wyposażonym  
  w 24-calowy ekran dotykowy
• oprogramowanie M3 obsługuje pomiary 3-osiowe i konstrukcje geometryczne 2D
   (takie jak punkty, linie, kąty i prostokąty)
• obrazy mierzonych części wyświetlane są na żywo razem z geometrią
• obraz części na monitorze można zmieniać za pomocą funkcji panoramowania  i może być  
  powiększany
• pomiary można wykonywać w bardzo prosty sposób dotykając funkcji na ekranie
• w pakiecie opcji M3 DXF / FOV pliki DXF CAD mogą być importowane przez sieć  
  komputerową i być automatycznie porównywane z mierzoną / rzeczywistą częścią.
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