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4 Zadowolenie od samego początku

Twoja inwestycja w optacom jest zabezpieczona na 
kolejne lata dzięki:

4 dożywotniej, darmowej aktualizacji 
       oprogramowania
4 modułowej rozbudowie naszych maszyn
4 dalszej rozbudowie przez opcje
4 Certyfikacji  zgodnej z DIN EN ISO 9001:2008

Made in Germany

optacom doskonali, produkuje i dystrybuuje światowej klasy 
systemy pomiarowe od czasu powstania w 1999 roku. Systemy 
pomiarowe umożliwiają jednocześnie ocenę konturu, 
chropowatości oraz okrągłości. Niezawodna, w pełni 
automatyczna i błyskawiczna kalibracja, jak również prostota 
wymiany końcówek są charakterystyczną cechą starannie 
wykonanych systemów pomiarowych. 

Dzięki szerokiej gamie specjalnych ramion pomiarowych oraz 
opcji urządzenia, np. niedawno stworzonego obrotowo – 
wychylnego stolika,  złożony czy skomplikowany pomiar 
kompleksowych części staje się niemal dziecinną zabawą. 
Nasze produkty posiadają międzynarodowe, potwierdzone 
laboratoryjnie certyfikaty gwarantujące jakość, solidność oraz 
sprawność naszych systemów pomiarowych.

Młody i pełen entuzjazmu zespół optacom zajmuje się 
wszelkimi obawami klientów. Kładący nacisk na partnerstwo 
kontakt z klientem zapewnia błyskawiczną realizację 
indywidualnych potrzeb oraz specjalnych wymagań 
pomiarowych. Każdy, kto kiedykolwiek miał do czynienia 
z systemami optacom jest niechętny do ich zamiany na inne. 
„Kontrole zamówień są na szczęście bardzo powszechne 
w naszym codziennym interesie. Jak również uprzejme 
potwierdzenia naszych klientów, które pokazują nam, że 
jesteśmy na dobrej drodze w realizacji naszego pomysłu” 
mówi założycielka i dyrektor wykonawczy Diana Erhard. Teraz, 
pozwól nam pokazać i dać się przekonać. 

Innowacje stworzone przez optacom
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Zalety naszej mechaniki

Zalety naszego oprogramowania

Zalety systemu pomiarowego optacom

 Dodatkowe opcje mogą być dodane w dowolnym
       momencie
 Niskie koszty użytkowania
 Obniżona zużywalność części
 Wszystkie systemy pomiarowe są inkrementalne,
       optyczne i bezkontaktowe
 Bardzo niskie zużycie końcówek dzięki
       technologii soft-touch
 Złamanie końcówki jest prawie niemożliwe
 Urządzenie chroni końcówkę i ramię
       pomiarowe dzięki funkcji wykrywania kolizji
 Zalecany przegląd po 50 km przebiegu maszyny
 Zakres mierzenia do 425mm x 425mm w
       standardzie
  Łatwość manewrowania urządzeniem dzięki
       wbudowanemu manipulatorowi
 Zakres ruchu oraz zakres pomiaru są identyczne

  dla wszystkich naszych urządzeń

 Niezależny interfejs dla każdego z modułów
 Intuicyjna obsługa oprogramowania
 Możliwość zmiany języka oprogramowania
 Ocena konturu, chropowatości i okrągłości możliwa w
       trakcie jednego pomiaru
  Darmowa aktualizacja oprogramowania
 Przejrzysta lista elementów z czerwono – zieloną
       oceną tolerancji
  W pełni automatyczna kalibracja końcówki
 Czerwono – zielona ocena procentowego
       zakresu tolerancji
 Automatyczny eksport do Q-DAS
 Menadżer wydruku do końcowego raportu
 Ocena i podgląd wydruku zapisywane
       oddzielnie
 Komputer z modułowym wejściem na kartę
  Zintegrowane online narzędzie diagnostyczne
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udoskonalenia naszego wszechstronnego urządzenia, 
jakim jest model VC-10. Model LC-10 łączy doskonałą 
jakość pomiaru i atrakcyjną cenę. Wykorzystuje on 
prowadnice liniowe wysokiej precyzji  ze 
zintegrowanym napędem oraz chroniony przed 
zużyciem inkrementalny system pomiarowy.  Obudowa 

wykonana jest z wysoce wytrzymałego aluminium, 
wykorzystywanego przy budowie samolotów. Moduły 
oprogramowania są identyczne do tych, stosowanych w 
innych urządzeniach firmy optacom. 
Do modelu LC-10 nie można zamontować stolika obrotowo 
- wychylnego.

Prostota i przystępność - wprowadzenie do technologii pomiaru konturu

optacom LC-10 to doskonały model podstawowy. 
Szczególnie w przypadku kiedy potrzebny jest pełny zakres 
możliwości nowoczesnego, uniwersalnego urządzenia 
pomiarowego. Model LC-10 jest – w porównaniu do 
wysokiej precyzji modelu VC-10 – najbardziej zbliżonym 
produktem. Zapewnia zakres pomiaru i posiada techniczne 



7Dane techniczne

 Prosty w użyciu system do pomiaru konturu
 Ocena konturu i chropowatości w trakcie jednego
       pomiaru z opcjonalnym modułem do pomiaru
       chropowatości (zob. str. 42/43)
  Bardzo dobra rozdzielczość - do 30 nm na
       końcówce
 Opcjonalny stolik Y (zob. str. 14)

 Obudowa z wysoce wytrzymałego lotniczego aluminium
 Jednoczęściowa prowadnica osi X zintegrowana
       z głowicą
 Oś X trwale i swobodnie połączona z osią Z
 Bezkontaktowy inkrementalny system
       pomiarowy z obniżoną zużywalnością części

 Kalibracja urządzenia (wraz z kalibracją końcówki) w mniej
       niż 3 minuty
 Szybka wymiana końcówek za pomocą uchwytu 
       quick-release
 Nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi,
       nie traci dokładności
 Wysoce precyzyjne osie ze zintegrowanym napędem

Rozdzielczość osi X i osi Z: 0.02 µm

Rozdzielczość na końcówce: 0.03 µm

Zakres pomiaru (oś Z): 225 mm 

Zakres pomiaru (oś X): 225 mm 

System pomiarowy: optyczny, inkrementalny, bezkontaktowy na wszystkich osiach (X, Z, T)

Dokładność: +/- (1.5 + L/100) µm 

Zakres dostawy:
W pełni wyposażony podstawowy system, zawiera wzorzec kalibracyjny wraz z certyfikatem kalibracji, przemysłowy 
komputer, co najmniej 19“ monitor TFT , drukarkę atramentową i oprogramowanie do pomiaru konturu, jeden uchwyt 
quick-release i jedną końcówkę  33 mm.

225 mm
optacom LC-10
poziomy / pionowy (oś X / oś Z) 
Nr kat.: 101-206-001

Maksymalna siła nacisku:  

Prędkość pomiaru:

Promień końcówki: 

Kąt pomiarowy: 

Wymiary  (D x G x W):  

Waga:

10 - 150 mN  

0.1 - 2 mm / sec (ustawiane automatycznie)  

od 0.002 do 1 mm  

78 ° w górę; 87 ° w dół 

950 x 380 x 725 mm

150 kg



8 Zmierzy wszystko - nasz multitalent do wysoce precyzyjnych pomiarów

Szukasz wszechstronnego systemu do kontroli pomiarów 
konturu z doskonałą precyzją? Jeżeli tak, model VC-10 może 
być dla Ciebie doskonałym rozwiązaniem. Wykonuje 
pomiary samego konturu lub jednocześnie ocenia 
chropowatość, okrągłość, a także pomiary złożone (np. z 
wykorzystaniem nowego obrotowo – zwrotnego stolika).

Tak więc, nawet skomplikowany pomiar złożonych części 
jest łatwy do wykonania. Model VC-10-EL/-UL został 
specjalnie zaprojektowany do użytku z obrotowo – 
wychylnym stolikiem. Poprzez rozszerzenie zakresu pomiaru 
na osiach X i Z o 200 mm, możemy w pełni wykorzystać 
możliwości tego stolika.

Łatwość użytkowania i niesamowita precyzja czynią model 
VC-10 przekonującą propozycją. Na końcówce osiąga 
prawdziwą – a nie tylko obliczoną – rozdzielczość do 3 nm 
w całym zakresie pomiarowym.
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 Potężny, wszechstronny system do pomiaru wszelkiego
       rodzaju konturów
 Ocena konturu i chropowatości w trakcie jednego
       pomiaru z opcjonalnym modułem do 
       pomiaru chropowatości (zob. str. 42/43)
 Ocena okrągłości oraz pomiary złożone z opcjonalnym 
       obrotowo – wychylnym stolikiem (zob. str. 15) 
 Niesamowita realna rozdzielczość na   
       końcówce - do 3 nm

 Opcjonalny stolik Y (zob. str. 10)
 Jednoczęściowa prowadnica osi X
       zintegrowana z głowicą
  Oś X trwale i swobodnie połączona z osią Z
 Wysoce precyzyjne osie ze zintegrowanym napędem
 Obudowa z wysoce wytrzymałego lotniczego
       aluminium
 Bezkontaktowy, inkrementalny, liniowy system
       pomiarowy z obniżoną zużywalnością części

 Kalibracja urządzenia (wraz z kalibracją końcówki) w mniej
       niż 3 minuty
 Szybka wymiana końcówek za pomocą uchwytu       

quick-release. Nie wymaga żadnych dodatkowych    
       narzędzi, nie traci dokładności
 W pełni wyposażony podstawowy system, zawiera   
       wzorzec kalibracyjny, przemysłowy komputer, co najmniej   
       21“ monitor TFT i oprogramowanie do pomiaru konturu

0.002 µmRozdzielczość  osi X i osi Z:  

Rozdzielczość  na końcówce: 

System pomiarowy: 

Dokładność:

Maksymalna siła nacisku: 

Prędkość pomiaru:

Promień końcówki: 

Kąt pomiarowy:

0.003 µm

optyczny, inkrementalny, bezkontaktowy na wszystkich osiach (X, Z, T)

+/- (0.5 + L/100) µm 

10 - 150 mN

0.1 - 2 mm / sec (ustawiane automatycznie) 

od 0.002 do 1 mm

78 ° w górę; 87 ° w dół

wzorzec kalibracyjny wraz z certyfikatem kalibracji dołączony do urządzenia

Zakres dostawy:
Urządzenie pomiarowe model VC-10, komputer przemysłowy z conajmniej 21’’ monitorem TFT, mysz i klawiatura, drukarka atramentowa, system opreacyjny windows XP, 
oprogramowanie do pomiaru konturu, wzorzec kalibracyjny wraz z certyfikatem (do celów kalibracji urządzenia), dwa uchwyty quick-release, dwie końcówki

225 mm
optacom VC-10
poziomy / pionowy (oś X / oś Z) 
Nr kat.: 101-204-010

325 mm
optacom VC-10-EL
poziomy / pionowy (oś X / oś Z) 
Nr kat.: 101-204-325

425 mm
optacom VC-10-UL 
poziomy / pionowy (oś X / oś Z) 
Nr kat.: 101-204-425



10       VC-10 - wszechstronność i wysoka precyzja

VC-10
Miara wszechrzeczy...

VC-10-EL
Zacznijmy okrążenie...

stolik Y: YTA-25 /  YTM-25  ¢ 	¢

¢	 	¢

£	 	¢

¢	 	¢

stolik Y: YTA-100 

RSY 240-25 

chropowatość 

topdown ¢ 	¢

Dostępne dodatkowe wyposażenie (duże obrazki pokazują urządzenia wraz z dodatkowym wyposażeniem)

225 mm
optacom VC-10
poziomy / pionowy (oś X / oś Z) 
Nr kat.: 101-204-010

Zakres pomiaru w poziomie (oś X):

Zakres pomiaru w pionie (oś Z): 

Dokładność:

Wymiary (D x G x W):

Waga (ok.):

225 mm 

225 mm 

+/- (0.5 + L/100) µm

 950 x 380 x 725 mm

 150 kg

325 mm
optacom VC-10-EL 
poziomy / pionowy (oś X / oś Z) 
Nr kat.: 101-204-325

Zakres pomiaru w poziomie (oś X):

 Zakres pomiaru w pionie (oś Z): 

Dokładność:

Wymiary (D x G x W): 

Waga (ok.): 

325 mm

325 mm

+/- (0,5 + L/100) µm 

1200 x 380 x 725 mm 

180 kg
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425 mm
optacom VC-10-UL
poziomy / pionowy (oś X / oś Z) 
Nr kat.:  101-204-425

VC-10-UL
Rozmiar 
ma znaczenie...

VC-10-XXL 
Prawdopodobnie 
najdłuższa maszyna 
pomiarowa na świecie...

Zakres pomiaru w poziomie (oś X):

Zakres pomiaru w pionie (oś Z):  

Dokładność: 

Wymiary (D x G x W):

Waga (ok.):

425 mm

425 mm

+/- (0,5 + L/100) µm 

1200 x 380 x 725 mm

 200 kg

stolik Y: YTA-25 /  YTM-25 ¢ 	¢

¢	 	¢

¢	 	¢

¢	 	¢

stolik Y: YTA-100  

RSY 240-25 

chropowatość 

topdown ¢ 	¢

Dostępne dodatkowe wyposażenie (duże obrazki pokazują urządzenia wraz z dodatkowym wyposażeniem)

595/425 mm
optacom VC-10-XXL 
poziomy / pionowy (oś X / oś Z) 
Nr kat.:  101-204-595

Zakres pomiaru w poziomie (oś X): 

Zakres pomiaru w pionie (oś Z): 

Dokładność:

Wymiary (D x G x W): 

Waga (ok.):

595 mm

425 mm

+/- (2 + L/100) µm 

1450 x 450 x 1050 mm 

325 kg
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Absolutely revolution “AIR “- constant accuracy

Nowy

VC-10-AIR
Pomiar lekki jak powietrze

 

 

 

 

Dokładność:

+/- (0.5 + L/200) µm

Prostoliniowość:

+/- (0.25 + L/1000) µm 

Zakres pomiaru w pionie:

325 / 425 mm

Zakres pomiaru w poziomie:

300 mm

Totalna rewolucja "AIR"
op

taco
m
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Totalna rewolucja "AIR" -  "nieskończona precyzja"
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Totalna Rewolucja "AIR"

Szukałeś systemu najwyższej klasy z niesamowitą precyzją 
pomiaru, który umożliwia ocenę całego spektrum 
konturu? Nasz nowoopracowany model VC-100-AIR 
doskonale spełni Twoje oczekiwania. Dzięki innowacyjnej 
prowadnicy powietrza na osi X  niemożliwe dotychczas 
pomiary są teraz wykonalne. 

Wykonuje pomiar samego konturu lub pomiary złożone 
z oceną chropowatości lub prostoliniowości. W ten 
sposób nawet skomplikowane pomiary złożonych form 
nie są żadnym wyzwaniem. Model VC-10-AIR został 
zaprojektowany specjalnie do mierzenia prostoliniowości
i chropowatości. 

Pomiary skomplikowanych kształtów to "bułka z masłem". 
Model AIR został specjalnie zaprojektowany do pomiaru 
prostoliniowości i okrągłości. Ze względu na bardzo duży 
zakres pomiaru na osiach X i Z (300/max. 425 mm) nawet 
bardzo duże obiekty mogą zostać zmierzone
z niespotykaną precyzją. AIR przekona Cię nie tylko ze 
względu na łatwą obsługę, lecz również z powodu niskiej 
zużywalności łożyska na osi X.

System pomiarowy:

Dokładność: 

Prostoliniowość: 
Maksymalna siła nacisku:
Prędkość pomiaru: 

Promień końcówki:

Kąt pomiarowy:

Waga (ok.):

optyczny, inkrementalny, bezkontaktowy na wszystkich osiach (X, Z, T)

+/- (0.5 + L/200) µm

+/- (0.25 + L/1000) µm

10 - 150 mN

0.1 - 2 mm / sec (ustawiane automatycznie)

0.002 – 1 mm

wzorzec kalibracyjny wraz z certyfikatem kalibracji dołączony do urządzenia

Zakres dostawy:
Urządzenie pomiarowe model VC-10-AIR, komputer przemysłowy z co najmniej 21’’ monitorem TFT, mysz i klawiatura, drukarka atramentowa, system operacyjny Windows, 
oprogramowanie do pomiaru konturu, wzorzec kalibracyjny z certyfikatem kalibracji maszyny, dwa uchwyty quick-release i dwie końcówki

300 mm / 325 mm
optacom VC-10-EL-AIR 
poziomy / pionowy (oś X / oś Z) 
Nr kat.: 101-500-325

300 mm / 425 mm
optacom VC-10-UL-AIR 
poziomy / pionowy (oś X / oś Z)
Nr kat.: 101-500-425

Zakres pomiaru w poziomie (oś X):
Zakres pomiaru w pionie (oś Y):

Rozdzielczość osi X i osi Z:
Rozdzielczosć na końcówce:

0.002 µm
0.003 µm

300 mm
325 mm / 425 mm

78° w górę; 87° w dół

350 kg



14       Solidny, uniwersalny, dokładny - idealny dodatek do Twojego urządzenia pomiarowego

Solidne, uniwersalne i dokładne stoliki Y są perfekcyjym 
dodatkiem do Twojego urządzenia pomiarowego.

Stoliki Y są uniwersalne i elastyczne, a jednocześnie sztywne 
i bardzo dokładne, czyli posiadają typowe cechy produktów 
firmy optacom. Są kompaktowe, a ich liniowe prowadnice
i napędy śrubowe umożliwiają dokładne przemieszczanie.

Automatyczny stolik Y wyposażony jest w silnik krokowy 
oraz optyczny, inkrementalny, bezdotykowy system 
pomiarowy.

optacom oferuje trzy następujące wersje:

Manualny stolik Y: YTM
Do ręcznego wyszukiwania najwyższego / najniższego 
punktu
Automatyczny stolik Y: YTA-25 / YTA-100
Do automatycznego wyszukiwania 
najwyższego / najniższego punktu

Do rozszerzenia o automatyczne programy CNC na osi Y, w 
celu uzyskania niezależnych od użytkownika potwarzalnych 
pomiarów top-down w skali mikronowej.

Automatyczny stolik Y: YTA-25 
z zakresem ruchu 25 mm 
Nr kat.: 101-204-007

Automatyczny stolik Y:  YTA-100 
z zakresem ruchu 100 mm 
Nr kat.: 101-204-107

Manualny stolik Y: YTM-25 
z zakresem ruchu 25 mm 
Nr kat.: 101-204-004

Poniższa specyfikacja dotyczy wszystkich stolików Y:
YTA-25/YTM-25 
długość: YTA-100 
długość: Szerokość: 
Wysokość: 
Zakres ruchu na osi Y:  
Skok gwintu: 
YTA-25 YTM-25 waga: 
YTA-100 waga: 
Max. obciążenie stołu: 

185 mm 
375 mm
250 mm

85 mm
25 mm lub 100 mm

 3 mm
11 kg
17 kg

500 kg



Prostota i zwinność - stolik obrotowo - wychylny do specjalnych zadań pomiarowych   15

Nowy obrotowo - wychylny stolik RSY-240-25 łączy zalety 
stolika obrotowego z zaletami obrotowego chwytaka. 
W związku z tym, oprócz pomiaru okrągłości, stolik ten 
skupia się w szczególności na automatycznym (a dzięki 
temu metrologicznie zrozumiałym) obracaniu elementów. 
Zatem, po raz pierwszy możliwy jest pomiar, w ściśle 
określonych warunkach, elementów z głębokim 
wyżłobieniem pod kątem 90°, jak również sprawdzenie 
płaskości i okrągłości (które wymagały kiedyś 
wielokrotnych pomiarów) w trakcie jednego, bezbłędnego 
pomiaru obecnie. Podsumowując, pomiar jest całkowicie 
uproszczony i jednocześnie bardziej precyzyjny, co skutkuje 
wyraźnym spadkiem ilości prób pomiarowych. 

Jak wszystkie nasze urządzenia, stolik RSY-240-25 pracuje 
bardzo precyzyjnie. Domyślna współśrodkowość jest 
osiągana mechaniczne z dokładnością do 2.5 mikrona. 
Wartość ta może być poprawiona do poniżej 1 mikrona, 
dzięki użyciu specjalnych uchwytów.

Domyślnie stolik obrotowo – wychylny RSY-240-25 jest 
dostarczany ze specjalnie wyposażonym w napęd stolikiem 
Y z systemem pomiarowym oraz zakresem ruchu 25 mm. 

Zintegrowany stolik Y zapewnia możliwość autmatycznego 
wyszukiwania najwyższego / najniższego punktu 
i umożliwia rozbudowę o tryb CNC na osi Y.

365 mm
145 mm
255 mm

25 mm
3 mm

+ / -120°
30 kg

Długość: 
Szerokość:
Wysokość:
Zakres ruchu na osi Y: 
Minimalna średnica elementu mierzonego: 
Kąt wychylenia:
Waga:
Max. waga mierzonej części: 15 kg

Standardowy RSY-240-25 jest dostarczany z ręcznym
uchwytem trójszczękowym. 

 zintegrowany z oprogramowaniem optacom 
 łatwość mierzenia okrągłości
 całkowicie wytrzymały na skręcanie
 mocowanie wewnętrzne/zewnętrzne 
 maksymalna średnica mierzonego elementu 190 mm
 w pełni mierzalna chropowatość na średnicy okręgu  
 w pełni programowalny w CNC
 ruch kontrolowany za pomocą konsoli urządzenia, 
       wyposażonej w przyciski i manipulator
 trzy zintegrowane bezkontaktowe,  inkrementalne,
       liniowe systemy pomiarowe  z obniżoną zużywalnością
       części  

Stolik obrotowo - wychylny

Nr kat.: 101-710-010



16           Rozszerzony moduł do pomiarów topdown

Ocena stabilności materiałowej elementu, jak np. grubość, 
kąt, czy promień oraz ich relacja mogą być dokonane przez 
sprawdzenie górnego i dolnego konturu. Jak dotąd 
problemem było to, że dwa kontury musiały być 
analizowane w dwóch, różnych, mniej lub bardziej 
skorelowanych, osobnych pomiarach. Używając systemu 
top down, problem ten został komfortowo i precyzyjnie 
rozwiązany.

Można używać systemu w trybie top-down, łącząc dwa (lub 
więcej) podpomiarów w prosty i automatyczny sposób, 
ponieważ pomiary konturu uzyskane przez nasze maszyny 
stoją w precyzyjnej relacji wymiarowej względem siebie.

Zakres dostawy:
oprogramowanie do pomiarów top-down, dwustronny 
wzorzec kalibracyjny z certyfikatem (do celów kalibracji 
maszyny), podwójna końcówka z uchwytem quick-release, 
dwie 20,5 mm końcówki

moduł topdown zamawiany 
jako doposażenie Nr kat.: 
101-610-001

moduł topdown
przy zamówieniu z urządzeniem
 Nr kat.: 101-600-001



Prostota w mocowaniu     17

160 mm
110 mm

75 mm
80 mm

137 mm
360°

+/- 60°
3 µm / 100 mm 
4 µm / 100 mm

1.1654
56° - 60° HRC

Długość: 
Szerokość: 
Szerokość szczęk: 
Rozpiętość: 
Wysokość: 
Regulacja w poziomie: 
Regulacja kąta: 
Równoległość: 
Prostopadłość: 
Materiał: 
Twardość: 
Waga: 14 kg

Wychylno - obrotowe imadło CHM-80 

Nr kat.: 101-202-003

Wychylno - obrotowe imadło CHM-80

 dokładność 3'
 śruba regulacyjna, umożliwiającą precyzyjne ustawienie kąta 
 mocowanie imadła w żądanej pozycji, przy użyciu śrub

178 mm
75 mm

112 mm
58 mm

ø  32 - 84 mm
ø  3 - 90 mm

137 mm
360°

+/- 60°
1.1654

56° - 60° HRC

Długość: 
Szerokość: 
Średnica uchwytu: 
Wysokość uchwytu: 
Średnica wewnętrzna detalu: 
Średnica zewnętrzna detalu: 
Wysokość: 
Regulacja w poziomie: 
Regulacja kąta: 
Materiał: 
Twardość: 
Waga: 13 kg

Wychylno - obrotowe imadło CHM-SC04 

Nr kat.: 101-202-005

Wychylno - obrotowe imadło CHM-SC04

 dokładność 3'
 śruba regulacyjna, umożliwiającą precyzyjne ustawienie kąta 
 mocowanie imadła w żądanej pozycji, przy użyciu śrub



  18       Prostota w mocowaniu

Standardowe imadło A-25

 wykonane z wysokiej jakości stali stopowej, hartowane i szlifowane 
 bardzo precyzyjne, domykanie bezszczelinowe
 dwa zintegrowane boczne otwory mocowania

Imadło sinusowe SA-100

  wykonane z wysokiej jakości stali stopowej, hartowane i szlifowane 
  regulacja kąta za pomocą płytek wzorcowych
  system mocowania w dolnej części umożliwia bezpieczną regulację kąta

130 mm
73 mm
45 mm
93 mm

45°
3 µm / 100 mm 
5 µm / 100 mm

1.1654
58° - 62° HRC

Długość: 
Szerokość: 
Rozpiętość: 
Wysokość: 
Regulacja kąta: 
Równoległość: 
Prostopadłość: 
Materiał: 
Twardość:
Waga: 6 kg

140 mm
63 mm
85 mm
69 mm

3 µm / 100 mm 
4 µm / 100 mm

1.1654
56° - 58° HRC

Długość: 
Szerokość: 
Rozpiętość: 
Wysokość: 
Równoległość: 
Prostopadłość: 
Materiał: 
Twardość: 
Waga: 4.6 kg

Imadło sinusowe SA-100 

Nr kat.: 101-202-010

Standardowe imadło A-25 

Nr kat.: 101-202-020
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ikony końcówek optacom:

Unikaj błędów pomiarowych dobierając końcówki z odpowiednimi ikonami

Kompatybilność:                   optacom  Mahr Hommel  Mitutoyo Zeiss Taylor Hobson
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Zielony:  Standardowy artykuł magazynowy dostępny w większej ilości.

Żółty: Artykuł magazynowy w ograniczonej ilości. Czas realizacji 3-4 tygodnie.

Czerwony: Artykuł specjalny niedostępny w magazynie. Czas realizacji 8-10 tygodni.

Kąt:  Końcówka doskonale nadaje się do pomiaru gwintów oraz części z podziałkami.

Gwint: Końcówka doskonale nadaje się do pomiaru gwintów, śrub kulowych oraz części z podziałkami.

Ścieżka: Końcówka doskonale nadaje się do pomiaru części o symetrycznym konturze np. śrub kulowych

Chropowatość: Końcówka doskonale nadaje się do pomiaru chropowatości.

Top/down zewnętrzny: Końcówka do pomiarów w trybie top/down.

Top/down wewnętrzny: Końcówka do pomiarów otworów wewnętrznych w trybie top/down.

Przekładnia: Końcówka, w połączeniu z obrotowo - wychylnym stolikiem, doskonale nadaje się do pomiarów geometrii np. kół zębatych.

Legenda:

optaco
m

 approved quality - Made in
 G

er
m

an
y

Znaczenie ikon
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Końcówka 59.5 mm Nr kat.: 101-010-595
węglikowa, ø 3.5 mm / R: 25 µm / A: 12° 

Końcówka 33 mm Nr kat.: 101-010-330
węglikowa, ø 3.5 mm / R: 25 µm / A: 12° 

Końcówka 20.5 mm Nr kat.: 101-010-205
węglikowa, ø 3.5 mm / R: 25 µm / A: 12° 

Końcówka 13 mm Nr kat.: 101-030-130
węglikowa, ø 1 mm / R: 25 µm / A: 19°

Końcówka 7 mm Nr kat.: 101-010-070
węglikowa, ø 1 mm / R: 25 µm / A: 19°

Końcówka 6 mm Nr kat.: 101-010-060
węglikowa, ø 1 mm / R: 25 µm / A: 19°

Końcówka 3,5 mm Nr kat.: 101-030-035
węglikowa, ø 0,5 mm / R: 25 µm / A: 19°

Końcówka 4,5 mm Nr kat.: 101-010-045
węglikowa, ø 1 mm / R: 25 µm / A: 19°

Końcówka 2,5 mm Nr kat.: 101-010-025
węglikowa, ø 0,5 mm / R: 25 µm / A: 19°



22        Końcówki do pomiaru chropowatości i stożkowe

Końcówka 33 mm 

stożkowa  Nr kat.: 101-110-330

węglikowa, ø 3,5 mm / R: 25 µm / A: 24°

Końcówka 20.5 mm 
stożkowa  Nr kat.: 101-110-205

węglikowa, ø 3,5 mm / R: 25 µm / A: 24°

Końcówka do pomiaru chropowatości 33 mm
stożkowa Nr kat.: 101-430-332

węglikowa, ø 3,5 mm / A: 24° z diamentowym końcem / 
R: 2 µm / A: 90°

Końcówka do pomiaru chropowatości  33 mm  
stożkowa Nr kat.: 101-430-335

węglikowa, ø 3,5 mm /A: 24° z diamentowym końcem / 
R: 5 µm / A: 90°

Końcówka 59,5 mm 

stożkowa Nr kat.: 101-110-595

węglikowa, ø 3,5 mm / R: 25 µm / A: 24°

Końcówka do pomiaru chropowatości 3 mm 
stożkowa Nr kat.: 101-430-035

węglikowa, ø 1 mm / A: 24° z diamentowym końcem /
 R: 5 µm / A: 90°

Końcówka do pomiaru chropowatości 3 mm 
stożkowa Nr kat.: 101-430-032

węglikowa, ø 1 mm / A: 24° z diamentowym końcem / 
R: 2 µm / A: 90°



Dwustronne końcówki pomiarowe      23

Podwójna końcówka 9 mm 
stożkowa  Nr kat.: 101-330-090
węglikowa, ø 1 mm / 
R: 25 µm / 
A: 2 x 24°
odpowiednia do pomiarów top-down

Podwójna końcówka 6 mm 
stożkowa  Nr kat.: 101-330-060

węglikowa, ø 1 mm /R: 25 µm / W: 2 x 24°
odpowiednia do pomiarów top-down

Podwójna końcówka13 mm 
stożkowa  Nr kat.: 101-330-130 

węglikowa, ø 2 mm / R: 25 µm / obustronny stożek 24°

Podwójna końcówka 12 mm 
stożkowa    Nr kat.: 101-330-120 

węglikowa, ø 3,5 mm / R: 0,1 mm / obustronny stożek 48°

Podwójna końcówka 18 mm 
stożkowa Nr kat. : 101-330-180 

węglikowa, ø 2 mm / R: 25 µm / obustronny stożek 24°

Podwójna końcówka 34 mm Nr kat.: 101-230-340 

węglikowa, ø 3,5 mm /  R: 25 µm / A: 2 x 12°
odpowiednia do pomiarów top-down

Podwójna końcówka 9 mm Nr kat.: 101-230-090 

węglikowa, ø 1 mm / R: 5 µm  / A: 2 x 19° 
odpowiednia do pomiarów top-down

Podwójna końcówka 4,4-24°-0,7 
stożkowa  Nr kat.: 101-330-044

węglikowa, ø 1,0 x 4,4 mm / R: 25 µm  / 
obustronny stożek 24° x 0,7 mm

Podwójna końcówka 4,4-48°-0,7 
stożkowa  Nr kat.: 101-330-144

węglikowa, ø 1,0 x 4,4 mm / R: 25 µm / 
obustronny stożek 48° x 0,7 mm

Podwójna końcówka 6 mm Nr kat.: 101-230-060

węglikowa, ø 1 mm / R:  25 µm / A: 2 x 24° 
odpowiednia do pomiarów top-down



24       Końcówki talerzykowe

Końcówka talerzykowa 10 mm       Nr kat.: 101-530-100 

węglikowa,  ø 10 mm / R: 25 µm  / W: 2 x 12°

Końcówka talerzykowa 10 mm       Nr kat.: 101-530-10K 

Końcówka talerzykowa (zobacz poniżej) wraz z 
przedłużaczem ramienia wyposażonym w QRF (zamek 
szybkiego uwalniania) o długości 51 mm (od przedniej 
krawędzi QRF).

Końcówka talerzykowa  6 mm        Nr kat.: 101-530-06K 

Końcówka talerzykowa (zobacz poniżej) wraz z 
przedłużaczem ramienia wyposażonym w QRF (zamek 
szybkiego uwalniania) o długości 51 mm (od przedniej 
krawędzi QRF).

Końcówka talerzykowa 6 mm        Nr kat.: 101-530-060

węglikowa, ø 6 mm / R: 25 µm  / W: 2 x 12°

Końcówka talerzykowa  4 mm        Nr kat.: 101-530-04K 

Końcówka talerzykowa (zobacz poniżej) wraz z 
przedłużaczem ramienia wyposażonym w QRF (zamek 
szybkiego uwalniania) o długości 100 mm (od przedniej 
krawędzi QRF).

Końcówka talerzykowa 3 mm         Nr kat.: 101-530-030 

węglikowa ø 3 mm / R: 25 µm / A: 2 x 12°

Końcówka talerzykowa  1 mm         Nr kat.: 101-530-01K

Końcówka talerzykowa wyposażona w uchwyt quick-relase.

Końcówka talerzykowa 1 mm       Nr kat.: 101-530-010 

 Ø 1 mm / R: 25 µm /  A  : 2 x 12°,
z przedłużeniem (wykonany z jednego kawałka węglika) 
o długości 25 mm (od przedniej krawędzi QRF)

Końcówka talerzykowa  3 mm        Nr kat.: 101-530-03K 

Końcówka talerzykowa (zobacz poniżej) wraz z 
przedłużaczem ramienia wyposażonym w QRF 
(zamek szybkiego uwalniania) o długości 25 mm (od 
przedniej krawędzi QRF).

Końcówka talerzykowa 4 mm        Nr kat.: 101-530-040

węglikowa ø 4 mm / R: 25 µm  / A: 2 x 12°



Uchwyt quick-relase i ramiona miniaturowe       25

Uchwyt quick-release (QRF) Nr kat.: 101-630-035 

dla końcówek o średnicy 3,5 mm

Uchwyt quick-release (QRF) 
dla końcówek top-down   Nr kat.: 101-630-0TD 

dla końcówek o średnicach 3,5 mm do pomiarów top-down. 
Dostawa bez końcówki!

Uchwyt quick-release (QRF) Nr kat.: 101-630-040 

dla końcówek o średnicy 4 mm

Uchwyt do czujnika zegarowego ø 4 H7
 Nr kat.: 101-010-065

potrzebny zamek szybkiego uwalniania (QRF) 101-630-040

Miniaturowa ramię do wymiennych końcówek ø 1 mm 
Nr kat.: 101-631-060

wyposażone w uchwyt quick-release (QRF) 
o standardowej długości 50 mm (inne długości
dostępne na zamówienie). Dostarczane bez końcówki!

Miniaturowe ramie z końcówką ø 3.5 mm 
Nr kat.: 101-010-QA1

wyposażone w uchwyt quick-release (QRF) 
o standardowej długości 25 mm, długość krzyża 25 mm
(inne długości dostępne na zamówienie). Dostarczane 
bez końcówki!

Miniaturowa ramię do wymiennych końcówek ø 2 mm 
Nr kat.: 101-631-062

wyposażone w uchwyt quick-release (QRF)
o standardowej długości 150 mm (inne długości
dostępne na zamówienie). Dostarczane bez końcówki!

Miniaturowe ramie z końcówką ø 1 mm 
Nr kat.: 101-010-QA3,5

wyposażone w uchwyt quick-release (QRF) 
o standardowej długości 50 mm, długość krzyża 25 mm
(inne długości dostępne na zamówienie). Dostarczane 
bez końcówki!

Miniaturowa ramię ze zintegrowaną końcówką ø 0.5 mm 
Nr zam.: 101-631-005

wyposażone w uchwyt quick-release (QRF) 
o standardowej długości 35 mm (inne długości
dostępne na zamówienie). Dostarczane bez końcówki!



26     Końcówki specjalne

Specjalna końcówka 20,5 mm 
stożkowa  Nr kat.: 101-130-120

węglikowa, ø 3,5 mm / R: 0,1 mm

Specjalna końcówka 20,5 mm 
stożkowa Nr kat.: 101-130-420

węglikowa, ø 3,5 mm / R: 0,45 mm

Specjalna końcówka 20,5 mm Nr kat.: 101-030-620

węglikowa, ø 3,5 mm / R: 25 µm / A: 6° L: 3 mm

Specjalna końcówka  20,5 mm Nr kat.: 101-030-820
węglikowa, ø 3,5 mm / R: 25 µm  / A: 8° L: 10 mm



Rozwiązania specjalne        27

Łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo, 
a system pomiarowy jest tak dokładny jak jego ramię 
śledzące i końcówka pomiarowa. Dlatego zwracamy dużą 
uwagę na ten szczegół budując nasze maszyny. Wszystkie 
końcówki pomiarowe są wykonywane z taką samą precyzją 
i dokładnością jak systemy pomiarowe firmy optacom. Nasz 
praktyczny i redukujący koszty system wymiennych 
końcówek i miniaturowych ramion śledzących może być 
zastąpiony w kilka sekund za pomocą praktycznego 
uchwytu quick-release (QRF) firmy optacom.

Jest to widoczne w codziennej pracy laboratoriów kalibracji 
i pomiaru w fabrykach na całym świecie.

Z Twoim wkładem rozwijamy i produkujemy skuteczne 
rozwiązania, aby spełnić specyficzne wymagania 
pomiarowe.

Czekamy z niecierpliwością na Twoje zapytania. 

Miniaturowe ramię kątowe 90° dla końcówek 6 mm, klejonych pod kątem 45°

Miniaturowe ramię śledzące, kątowe dla końcówek 6 mm



28 standardowe

Końcówka 59,5 mm Nr kat.: 101-010-595
węglikowa, ø 3,5 mm / R: 25 µm / A: 12°
zgodna z Mahr(6851517)

Końcówka 33 mm  Nr kat.: 101-010-330
węglikowa, ø 3,5 mm / R: 25 µm / A: 12°
zgodna z Mahr (6850286)

Końcówka 20,5 mm Nr kat.: 101-010-205
węglikowa, ø 3,5 mm / R: 25 µm /  A: 12°
zgodna z Mahr (6850289)

Końcówka 7 mm Nr kat.: 101-010-070
węglikowa, ø 1 mm / R: 25 µm / A: 19°
zgodna z Mahr do ramienia LD C 7-15-25

Końcówka 7 mm  Nr kat.: 101-010-070-E 
Klejona (istniejące ramię jest wymagane)

Końcówka 4,5 mm Nr kat.: 101-010-045
węglikowa, ø 1 mm / R: 25 µm  / A: 19°
zgodna z Mahr

Końcówka 2,5 mm Nr kat.: 101-010-025
węglikowa, ø 0,5 mm /R: 25 µm / A: 19°
zgodna z Mahr

Końcówka 2,5 mm  Nr kat.: 101-010-025-E 
Klejona (istniejące ramię jest wymagane)

Końcówka 4,5 mm  Nr kat.: 101-010-045-E 
Klejona (istniejące ramię jest wymagane)

Końcówka 6 mm Nr kat.: 101-010-060
węglikowa, ø 1 mm / R: 25 µm  / A: 19°
zgodna z Mahr (6851527)

Końcówka 6 mm  Nr kat.: 101-010-060-E 
Klejona (istniejące ramię jest wymagane)



stożkowe       29

Końcówka 33 mm 
stożkowa  Nr kat.: 101-110-330 
węglikowa, ø 3,5 mm / R: 25 µm / A: 24°
zgodna z Mahr

Końcówka 20,5 mm
 stożkowa Nr kat.: 101-110-205 
węglikowa, ø 3,5 mm / R: 25 µm / A: 24°
zgodna z Mahr

Końcówka 59,5 mm 
stożkowa Nr kat.: 101-110-595 
węglikowa, ø 3,5 mm / R: 5 µm / A: 24°
zgodna z Mahr



30       standardowe i stożkowe

Końcówka 32 mm Nr kat.:  101-020-320
węglikowa, ø 3 mm / R: 20 µm / A: 11° 
zgodna z Hommel (284039)

Końcówka 42 mm Nr kat.:  101-020-420
węglikowa, ø 3 mm / R: 20 µm / A: 11°
zgodna z Hommel (232586)

Końcówka 52 mm Nr kat.: 101-020-520
węglikowa, ø 3 mm / R: 20 µm / A: 11°
zgodna z Hommel (232633)

Końcówka 6 mm Nr kat.:  101-020-060
węglikowa, ø 1 mm /  R: 20 µm / A: 22° 
zgodna z Hommel

Końcówka 21 mm Nr kat.:  101-020-210
węglikowa, ø 3 mm / R: 20 µm / A: 11°
zgodna z Hommel

Końcówka 6 mm  Nr kat.: 101-020-060-E 
Klejona (istniejące ramię jest wymagane)

Końcówka 20 mm stożkowa Nr kat.: 101-120-200
węglikowa, ø 1 mm / R: 20 µm / A: 30°
zgodna z Hommel

Końcówka 32 mm stożkowa Nr kat.: 101-120-320
węglikowa, ø 3 mm / R: 20 µm / A: 30°
zgodna z Hommel

Końcówka 52 mm stożkowa Nr kat.: 101-120-520
węglikowa, ø 3 mm / R: 20 µm / A: 30°
zgodna z Hommel

Końcówka 20 mm stożkowa Nr kat.: 101-120-200-E 
Klejona (istniejące ramię jest wymagane)



standardowe i stożkowe        31

Końcówka 14 mm Nr kat.: 101-050-140
węglikowa, ø 3 mm / R: 25 µm / A: 11°
zgodna z Mitutoyo (354882)

Końcówka 28 mm Nr kat.: 101-050-280
węglikowa, ø 3 mm / R: 25 µm / A: 11°
zgodna z Mitutoyo (354884)

Końcówka 38 mm Nr kat.: 101-050-380
węglikowa, ø 3 mm / R: 25 µm / A: 11°
zgodna z Mitutoyo (354885)

Końcówka 50 mm Nr kat.: 101-050-500
węglikowa, ø 3 mm / R: 25 µm / A: 11°
zgodna z Mitutoyo (354886) 

Końcówka 20 mm Nr kat.: 101-050-200
węglikowa, ø 3 mm / R: 25 µm / A: 11°
zgodna z Mitutoyo  (354883)

Końcówka 14 mm conical Nr kat.: 101-150-140
węglikowa, ø 3 mm /R: 25 µm  / A: 24°
zgodna z Mitutoyo 

Końcówka 20 mm conical Nr kat.: 101-150-200
węglikowa, ø 3 mm /R: 25 µm / A: 24°
zgodna z Mitutoyo 

Końcówka 28 mm conical Nr kat.: 101-150-280
węglikowa, ø 3 mm / R: 25 µm / A: 24°
zgodna z Mitutoyo 

Końcówka 38 mm conical Nr kat.: 101-150-380
węglikowa, ø 3 mm / R: 25 µm / A: 24°
zgodna z Mitutoyo 

Końcówka 50 mm conical Nr kat.:  101-150-500
węglikowa, ø 3 mm / R: 25 µm / A: 24°
zgodna z Mitutoyo 



32       standardowe

Końcówka 21 mm Nr kat.: 101-040-210
węglikowa, ø 2 mm / R: 25 µm / A: 11° 
zgodna z Zeiss (DT 45503)

Końcówka 34 mm Nr kat.: 101-040-340
węglikowa, ø 3 mm / R: 25 µm / A: 11°
zgodna z Zeiss (DT 45502)

Końcówka 60 mm Nr kat.: 101-040-600
węglikowa, ø 3 mm / R:  25 µm / A: 11°
zgodna z Zeiss (DT 45501)

Końcówka 12 mm Nr kat.: 101-040-120
węglikowa, ø 2 mm / R: 25 µm / A: 12 
zgodna z Zeiss (DT 45510 / DT 45081)

Końcówka 12 mm  Nr kat.: 101-040-120-E 
Klejona (istniejące ramię jest wymagane)

Końcówka 4,5 mm Nr kat.: 101-040-045
węglikowa, ø 0,8 mm / R: 25 µm / A: 12°
zgodna z Zeiss (DT 45512 / DT 45083)

Końcówka 8 mm Nr kat.: 101-040-080
węglikowa, ø 1,2 mm / R: 25 µm)  / A: 12°
zgodna z Zeiss (DT 45510 / DT 45081)

Końcówka 8 mm  Nr kat.: 101-040-080-E 
Klejona (istniejące ramię jest wymagane)

Końcówka 4,5 mm  Nr kat.: 101-040-045-E 
Klejona (istniejące ramię jest wymagane)



stożkowe       33

Końcówka 12 mm stożkowa Nr kat.: 101-140-120
węglikowa, ø 2 mm / R: 25 µm / A: 24°
zgodna z Zeiss (DT 45513 / DT 45084)

Końcówka 21 mm stożkowa Nr kat.: 101-140-210
węglikowa, ø 2 mm / R: 25 µm / A: 24°
zgodna z Zeiss (DT 45506)

Końcówka 34 mm stożkowa Nr kat.: 101-140-340
węglikowa, ø 3 mm / R: 25 µm / A: 24° 
zgodna z Zeiss (DT 45505 )

Końcówka 60 mm stożkowa Nr kat.: 101-140-600
węglikowa, ø 3 mm / R: 25 µm / A: 24°
zgodna z Zeiss (DT 45504)

Końcówka 12 mm stożkowa 
Nr kat.: 101-140-120-E 
Klejona (istniejące ramię jest wymagane)

Końcówka 4,5 mm stożkowa Nr kat.: 101-140-045
węglikowa, ø 0,8 mm / R: 5 µm / A: 24°
zgodna z Zeiss (DT 45515)

Końcówka 4,5 mm stożkowa 
              Nr kat.: 101-140-045-E 

Klejona (istniejące ramię jest wymagane)



34       standardowe i stożkowe

Końcówka 26,7 mm 
stożkowa   Nr kat.: 101-160-267
węglikowa, ø 1,6 mm / R: 10 µm / A: 30°
zgodna z Tylor Hobson

Końcówka 26,7 mm Nr kat.: 101-060-267
węglikowa, ø 1,6 mm / R: 20 µm / A: 15°
zgodna z Tylor Hobson (232633)
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Nowe produkty i filmy szkoleniowe można zobaczyć na naszym kanale YouTube http://www.youtube.com/user/optacom1.
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36       Życie może być takie proste

Oprogramowanie do pomiaru konturu

Nasze maszyny wraz z oprogramowaniem zostały
oryginalnie zaprojektowane, aby zapewnić maksymalną
stabilność i łatwość użytkowania. Zakres funkcjonalny jest
znacznie większy w porównaniu do podobnych maszyn,
natomiast nasze maszyny wymagają krótszego szkolenia 
z obsługi. Dotyczy to również różnych modułów naszego
oprogramowania. Za pomocą opcjonalnego modułu 
topdown firmy optacom nieograniczona liczba kształtów 
może być oceniana w ramach jednego pomiaru oraz bez 
utraty punktu odniesienia.

Za pomocą opcjonalnego modułu oprogramowania
optacom rough do pomiaru chropowatości kontur,
chropowatość i falistość może być mierzona i obliczona
podczas jednego przebiegu pomiarowego.

Dzięki naszemu opcjonalnemu modułowi round,
dostępnego w oprogramowaniu firmy optacom możliwy
jest teraz pomiar konturu, zaokrągleń, współosiowości 
i chropowatości w jednym mocowaniu.

Jednym z najważniejszych argumentów na korzyść
wszystkich modułów naszego oprogramowania jest jego
dożywotnia darmowa aktualizacja.

optacom contour: przegląd funkcji

 Pół-automatyczne wyszukiwanie wszystkich
   elementów za pomocą jednego kliknięcia myszką 
 Manualna lub automatyczna regulacja i optymalizacja 
   elementu
 Obliczanie promieni, odległości i kątów
 Tworzenie punktów przecięcia pomiędzy dowolnymi 
   elementami
 Tworzenie regresji linii lub koła
 Regresja liniowa metodą Gaussa lub koła metodą 
   Czebyszewa
 Wieloczęściowe linie regresji lub koła regresji 
 Dopasowanie kulki testowej o zadanym promieniu lub 
   kąta o zdefiniowanym kierunku
 Linie pomocnicze: równoległe, prostopadłe, proste ze 
   zdefiniowanym kątem i odległością
 Punkty pomocnicze: współrzędne punktów, punkty 
   konturu, przecięcia konturu itp.
 Wyszukiwanie najwyższych/najniższych punktów 
   konturu oraz elementów w odniesieniu do referencji 
 Numeryczne i graficzne określanie odchyleń kształtu linii 

 

   i okręgów 
 Numeryczne i graficzne określanie prostoliniowości i 
   profilu głębokości linii
 Okrągłe otwarcie kąta dla regresji koła
 Określanie rzędnych wytycznych dla regresji linii i koła

 Automatyczne wymiarowanie z oceną tolerancji dla 
   pomiarów powtarzalnych
 Zoom od 1:1 do 5000:1, wyliczany niezależny od 
   drukowania
 Dodawanie komentarzy i tekstów
 Funkcja eksportu do Q-DAS
 Funkcja eksportu do Excela
 Wielokonturowy wydruk na jednym arkuszu
 Elastyczna reprezentacja danych Państwa firmy, logo, 
   numeru części itp.
 Segmentowe pomiary w całym zakresie bez utraty 
   odniesienia 
 Kompensacja błędów końcówki pomiarowej we wszystkich 
   kierunkach
 W pełni automatyczna kalibracja końcówek pomiarowych 
 Nowoopracowane narzędzia do oceny śrub kulowych 
 Importowanie plików DXF i porównywanie z pomiarem na 
   jednym arkuszu
 Część referencyjna bazy danych zgodna z Q-DAS
 Wszystkie raporty mogą być wyświetlane w systemie 
   odniesienia
 Obszerna lista elementów wyświetla wszystkie detale danej 
   części
 Część może być porównywana ze zmiennymi warunkami 
   pomiaru lub długości
 Prosta czerwono-zielona ocena tolerancji



W skrócie - najważniejsze zalety       37

 Dożywotnia darmowa aktualizacja oprogramowania 
 Automatyczne aktualizacje 
 Ten sam interfejs dla wszystkich modułów oprogramowania 
 Intuicyjne oprogramowanie, nie wymaga długich szkoleń 
 W zautomatyzowanym procesie pomiaru chropowatości   
       wszystkie błędy pomiarowe są wykluczane
 Interfejs eksportowania Q-Stat działa również z częściami 
       odniesienia
 Zintegrowana baza danych zgodna z Q-DAS
 Nowa zautomatyzowana tolerancja błędu części 
       odniesienia

 W pełni automatyczna kalibracja końcówki 
       w mniej niż 3 minuty
 Znaczna oszczędność czasu poprzez 
       automatyczne wykrywanie elementów
 Nowy algorytm mierzenia śrub kulowych oraz gwintów 
 Dzięki inteligentnym, automatycznym funkcjom 
       czas obliczeń został skrócony
 Zintegrowane porównywanie różnymi sposobami  
       całkowania
 Dobrze ułożona lista elementów
 Odniesienia mogą być wyświetlane/ukrywane Możliwość 
       importowania z plików DXF

 Bardzo proste zielono-czerwone porównywanie tolerancji 
 Pomiar konturu, chropowatości i okrągłości analizowana  
       jednym wyliczeniem
 Zintegrowany formularz i pozycja tolerancji zgodna z 
       normą DIN ISO 1101
 Możliwość dostosowania interfejsu oprogramowania do 
       indywidualnych potrzeb użytkownika
 Zmiana języka interfejsu nie wymaga ponownego 
       uruchomienia programu
 W przypadku problemów zintegrowane narzędzie 
       diagnostyczne online
 Oprogramowanie zawiera szereg funkcji statystycznych
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38       Pomiary w trybie topdown

Dowolna liczba konturów może być oceniana nawzajem do 
dwuwymiarowego bezwzględnego odniesienia. Po jednym lub 
kilku pomiarach mierzone kontury pojawiają się na wspólnym 
ekranie analizy. W tym momencie jest dostępne wiele możliwości 
wyszukiwania elementów do pomiaru, np. można wyszukiwać 
elementy w trypie pół automatycznym wg własnych kryteriów.

Ponadto możliwe jest tworzenie elementów podwójnym 
kliknięciem w dowolnym miejscu. Jeśli występuje potrzeba 
uzyskania regresją promienia jest to możliwe metodą Gaussa lub 
Czebyszewa. Jak widać na powyższym ekranie wyliczeniowym, 
możliwe jest graficzne przedstawienie przekroczenia zakresu 
tolerancji  i wyświetlenie numerycznej wartości prawdopodobień-

stwa testowego. Jak pokazano na powyższych wyliczeniach 
można oceniać kąty, a także odległości pomiędzy wszystkimi 
zmierzonymi konturami. Za pomocą funkcji maksymalizujących 
możliwe jest określenie największej 
i najmniejszej odległości ocenianego konturu lub elementu.

Proste i intuicyjne ocenianie 



Pomiary w trybie top-down z oceną tolerancji       39

Przy ocenie części seryjnych możliwe jest wskazanie tolerancji. Już 
po automatycznym pomiarze przy pomocy naszej unikalnej 
perspektywy odniesienia od razu można się dowiedzieć czy detal 
został wykonany prawidłowo. Zaletą wyświetlanej listy z 
pomiarami jest funkcja procentowego określania tolerancji. 
Ponadto przekroczenie tej tolerancji jest sygnalizowane 
czerwono-zielonym podświetleniem. Funkcja ta zapobiega 

niepożądanym niespodziankom, co pozwala natychmiastowo 
reagować i korygować proces produkcyjny, a w konsekwencji 
zredukować ewentualne opóźnienia. To wszystko dzięki prostemu 
systemowi zielono-czerwonych ostrzeżeń. Możliwe jest również 
zdefiniowanie ostrzeżeń interwencyjnych. Są one wyświetlane 
w kolorze żółtym i zapalają się w momencie, gdy jest jeszcze czas 
na podjęcie działania przy procesie produkcyjnym.

Wartość tolerancji można przypisywać do dowolnego elementu. 
Działa to oczywiście na całym konturze - wystarczy kliknąć na 
żądaną wartość i wpisać odwołanie oraz zakres tolerancji.

Dobrze wiedzieć, że wszystko idzie  zgodnie z planem



40         Top-down - wymiarowanie z oceną chropowatości

Za pomocą nowoopracowanych algorytmów oprogramo - 
wania nawet niedoświadczeni pracownicy są w stanie wy - 
konać pomiary zgodne z normą DIN ISO za pierwszym ra - 
zem.  Nasze algorytmy analizują kontur bazowy i automa - 
tycznie obliczają odpowiednie wartości referencyjne.   
Kolejną, bezcenną zaletą jest stałe, poziome ustawienie

ramienia pomiarowego, które umożliwia pomiar chropo -  
watości na wszystkich elementach, bez ograniczania ruchu 
końcówki. Na powyższym obrazku można zauważyć przy - 
kłady podnoszenia się i opadania konturu oraz promienia.  
Ponadto ocena chropowatości jest kompletnie zintegrowa - 
na z ruchem referencyjnym.  Kolejną zaletą jest możliwość

wykonania kilku pomiarów na tej samej linii lub promieniu. 
Z tej perspektywy, przedstawiony powyżej pomiar kuli jest 
interesującym przykładem.

Prostota pomiaru chropowatości - optacom rough



Topdown  - kompletna ocena        41

Moduły oprogramowania optacom round i optacom rough 
umożliwiają tworzenie wielu profili. Podczas tworzenia, 
można jednoznacznie zdefiniować, zgodnie z jakimi 
normami mają być oceniane. Profile te mogą być 
wykorzystywane w module oprogramowania optacom 
contour – za pomocą jednego kliknięcia myszą. Oznacza to, 
że nie ma potrzeby dostosowywania ustawień podczas 

oceniania chropowatości i okrągłości. Ponadto, wszystkie 
oceny są tworzone w pełni automatycznie zgodnie z 
normami DIN. Największą zaletą tej funkcji, jest nie tylko 
ogromna oszczędność czasu, lecz również uspokajające 
uczucie, że możliwe błędy nie pojawią się po raz kolejny. W 
ten sam prosty i bezproblemowy sposób, w który można 
oceniać chropowatość i okrągłość, można również  

otrzymać kształt, orientację i wyliczenie pozycji, które są 
zintegrowane z modułem oprogramowania optacom 
contour. Po przeanalizowaniu wszystkich wymiarów, 
można skupić się na drukowaniu. Dzięki procesorowi 
wydruków, który posiada zintegrowaną bazę danych 
użytkowników, jak również profile klientów, można zapisać 
raporty do plików PDF i przesłać e-mailem.

Kontur, chropowatość, okrągłość, top-down - w jednym programie



42     Chropowatość w najwyższej formie

 zauważalna oszczędność czasu
 jednoczesny pomiar konturu i ocena
       chropowatości
 brak błędnych wymiarowań, ze względu na
       automatyczne filtrowanie i przydzielanie
       wartości referencyjnych
 wiedza techniczna nie jest wymagana
 jednoczesna ocena, zgodnie z różnymi normami

 zauważalna oszczędność kosztów, dzięki używaniu
       końcówek węglikowych
 ocena chropowatości na liniach, promieniach
       pochyłych powierzchniach, jak również podczas
       pomiaru okrągłości i top down
 graficzne i numeryczne przedstawienie raportów
 automatyczna kalibracja węglikowych i diamentowych
       końcówek

 możliwość automatycznej oceny zgodnie z normą DIN
 fabryczna kalibracja chropowatości
 ocena chropowatości zintegrowana z biegiem
       referencyjnym
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Zakres dostawy optacom rough software: 
tylko oprogramowanie

EN ISO 4287/ JIS B 0601
Pp  Pv Pz Pc Pa Pq PSm Pdq Pdc Pt Pku  Psk Pmr
Wp Wv Wz Wc Wa Wq WSm Wdq Wdc Wt Wku  Wsk Wmr
Rp Rv Rz Rc Ra Rq RSm Rdq Rdc Rt Rku  Rsk  Rmr

EN ISO 12085 (Motif)
AW W  Wx  Wt
AR  R  Rx

EN ISO 13565 – 2
Mr1 Mr2  A1 A2 Rpk Rvk Rk

optacom rough Software 

Nr kat.: 101-203-020 

optacom rough complete 

Nr kat.: 101-203-001

Zakres dostawy optacom rough complete: 
oprogramowanie, jedna końcówka 
diamentowa, wzorzec chropowatości
i uchwyt quick-relase

optacom rough - przegląd parametrów



44       optacom round - pomiar okrągłości 

 Kontur, chropowatość i okrągłość oceniana w jednym 
       cyklu pomiarowym
 Zwiększona dokładność, gdyż część nie wymaga 
       ponownego mocowania
 Kalibracja i bazowanie w oparciu o uchwyt części  
 Znaczna oszczędność czasu przez zastosowanie  
       koncepcji 4 w 1

 Maksymalnie zredukowany ślad
 Niezwykle prosta obsługa poprzez joystick zintegrowany w 
       konsoli urządzenia
 Dokładne, szybkie i powtarzalne pomiary bez wiedzy technicznej  
 Konfigurowalny interfejs graficzny w celu zwiększenia wydajności 
 Szybkie i praktyczne ocenienie detalu

 Automatyczna regulacja filtra
 Wyświetlanie wyliczonych charakterystyk 
 Ilustracja wyliczonych parametrów zgodnie 
       z normą DIN ISO 1101
 Ocena lokalnych odchyleń wybieranych przez 
       użytkownika



optacom round - rozszerzony moduł do pomiaru okrągłości        45

Metody filtrowania przy ocenie okrągłości
Filtrowanie zgodne z normą DIN EN ISO 11562: Cut-off numbers: 15, 50, 150, 500, 1500 W/U, arbitrary 

Twój program pomiarowy może zostać doskonale uzupełniony dzięki 
modułowi oprogramowani optacom round i stolikowi obrotowo-
zwrotnemu. W tym połączeniu możliwe są jednoczesne ocena i pomiar 
konturu, chropowatości i okrągłości (jeżeli moduł optacom rough jest 
zainstalowany)
Łatwe, szybkie i komfortowe pomiary bazujące na wysokiej precyzji i 
doskonałym oprogramowaniu

Tolerancja kształtu

Prostoliniowości 

Płaskości

Okrągłości 

Walcowatości 

Wyznaczonego zarysu 

Wyznaczonej powierzchni

bez specyfikacji odniesienia

Tolerancja pozycji 

Równoległości 

Prostopadłości 

Nachylenia 

Współosiowości 

Symetrii

Bicia kołowego 

Bicia 

całkowitgoeze specyfikacją odniesienia

Doprecyzuj swój produkt
 Moduł rozszerzający do pomiarów okrągłości.

LSCI: Least Square Circle 
metoda najmniejszych kwadratów 

dla koła

Regresja kołowa, gdzie suma 
kwadratów lokalnych 

odchyłek okrągłości jest 
minimalna.

MCCI: Minimum 
Circumscribed Circle 

najmniejsze koło opisane

ajmniejsze koło opisane na 
zmierzonym profilu.

MZCI: Minimum Zone Circle 
strefa okręgów minmalnych

Dwa współśrodkowe okręgi 
wyznaczają okrągłość profilu, 

jest ona wyznaczana jako 
różnica długości promieni.

MICI: Maximum Inscribed 
Circle 

najmniejsze koło wpisane

ajwiększe koło wpisane Ā
w zmierzony profil.

LSCY: Least Square Cylinder metoda 
najmniejszych kwadratów dla cylindra

Regresja cylindryczna, gdzie suma 
kwadratów lokalnych odchyłek okrągłości 

jest minimalna.

MCCY: Minimum Circumscribed Cylinder
najmniejszy cylinder opisany

Cylinder z najmniejszą możliwą średnicą 
obejmujący mierzoną powierzchnie 

cylindryczną

MZCY: Minimum Zone Cylinder strefa 
cylindrów minimalnych

Dwa cylindry koncentryczne, obejmujące 
mierzony profil, gdzie okrągłość jest 

wyznaczana z różnicy promieni podstaw

MICY: Maximum Inscribed Cylinder 
najmniejszy cylinder wpisany

Cylinder o największej możliwej średnicy 
wpisany w profil mierzonej powierzchni



46       Najlepsze na koniec

DIN EN ISO 1101 Geometrical Product Speci� cations (GPS) - Geometrical tolerancing - Tole-
rances of form, orientation, location and run-out
EN ISO 4287 Geometrical Product Speci� cations (GPS) - Surface texture: Pro� le method -
Terms, de� nitions and surface texture parameters
EN ISO 4288 Geometrical Product Speci� cations (GPS) - Surface texture: Pro� le method - Ru-
les and procedures for the assessment of surface texture
EN ISO 12085 Geometrical Product Speci� cations (GPS) - Surface texture: Pro� le method - 
Motif parameters 
EN ISO 12562 Geometrical Product Speci� cations (GPS) - Surface texture: Pro� le method - 
Metrological characteristics of phase correct � lters
EN ISO 13565-1 Geometrical Product Speci� cations (GPS) - Surfaces having strati� ed functio-
nal properties-Filtering and general measurement conditions
EN ISO 13565-2 Geometrical Product Speci� cations (GPS) - Surfaces having strati� ed functio-
nal properties - Height characterization using the linear material ratio curve
JIS B 0601 Surface texture: Pro� le method - Terms, de� nitions and surface texture parameters

Przegląd istotnych norm dostępnych w naszym oprogramowaniu:
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optacom Producent X Producent Y Producent Z

DIN EN ISO 12180-1 Geometrical product speci� cations (GPS) - Cylindricity - 
Part 1: Vocabulary and parameters of cylindrical form
DIN EN ISO 12181-1 Geometrical Product Speci� cations (GPS) -.Roundness - 
Part 1: Vocabulary and parameters of roundness
DIN EN ISO 12780-1 Geometrical Product Speci� cations (GPS) - Straightness - 
Part 1: Vocabulary and parameters of straightness
DIN EN ISO 12781-1 Geometrical product speci� cations (GPS) - Flatness - 
Part 1: Vocabulary and parameters of � atness
VDI / VDE 2631 Sheet 1 Form measurement - 
Principles for the determination of form and position deviations
VDI / VDE 2631 Sheet 2 Form measurement - 
Determination of the sensitivity of signal-transmission chain
VDI / VDE 2631 Sheet 3 Form measurement - Characteristics and selection of � lters



Dystrybutorzy na ˜wiecie        47

Szwajcaria

Zdj˜cia nie oddaj° rzeczywistej skali. Niektóre zdj˜cia zawieraj° wyposa˛enie dodatkowe. Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w celu rozwijania
produktów. Zastrzega się zmiany techniczne, nie odpowiadamy za pomyłki oraz błędy w druku.

Brazylia

Meksyk

Tajwan

Kanada

Polska

Tajlandia

Chiny

Portugalia

Turcja

Czechy

Rumunia

USA

Francja

Rosja

Niemcy

Korea Płd.

W˜gry

Hiszpania

Austria

Włochy

BAXAR
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Telephone: +49 (0)9729 90971-0 • Fax: +49 (0)9729 90971-29
E-Mail: office@optacom.com • Internet: www.optacom.com
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