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Bestehendes
überdenken.

BIZ Samimiyeti 
Görmek.

Yeni fikirler
üretin.

Tutku –
İşimizi 
seviyoruz!

Var olanı 
gözden geçirin.
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Bizler için başarılı olmak, her zaman yeniden müşterilerimizin memnuniyetini ve saygısını kazanmak ve yine  
tarafsız eleştirmenlerin onayını almak demektir. Sorunlarınızın çözümünde katkı sağlayabildiğimiz ölçüde başarılı  
oluruz. Katkımız ne kadar faydalı ise, o denli başarılıyız demektir.

İlkelerimiz bizlerin günlük iş yaşamını belirlemektedir

Kalite ve güvenirlik
Çözümlerimiz, ürünlerinizin kalitesi ve başarısına önemli bir etkisi olacak her yerde kullanılır.  
Bu sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

Duyulan güveni yaşıyoruz ve seviyoruz
Bizleri tanıdığınızda özelliklerimizi anlayacaksınız: profesyonel, güvenilir, samimi ve saygılı.

Sürekli taahhüt
ConturoMatic –„Made in Germany”: Tedarik için bilinçli olarak Almanya üzerinde karar kıldık.  
Ürünlerimizin yapı parçalarını tercihen bölgesel iş ortaklarından temin ediyoruz.

Sosyal sorumluluk
İnsanlara yardım ediyor ve onları destekliyoruz. Yalnızca sözlerle değil, tam tersine etkin olarak  
eylemlerle de bunu yapıyoruz.

Süreklilik ve büyüme
Tutarlı ve sürekli yeniden geliştirmelerle sistemlerimizin kalitesini iyileştiriyoruz. Böylelikle hem  
müşterilerimizi gelecekteki başarısını - hem de T&S’nin geleceğini güvence altına alıyoruz.

Bizimle tasarruf edebilirsiniz
Hem bu gün hem de yarın kalite, servis, inovasyon ve makul fiyatların garantisiyiz.
Bundan gurur duyuyoruz.

Robert Schmidt – Şirket Yönetimi

Robert Schmidt – Şirket Yönetimi

Sadece Ölçüm
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Temel  
ihtiyaçlara 

bakış
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Kalite Güvence
Uygun ölçüm ekipmanı kullanımından çok daha fazlası  
T&S Gesellschaft für Längenprüftechnik mbH dünya çapında Ölçüm Cihazı, Çözüm Sağlayıcı ve Proje Hizmet Servisi ile gerekli olan en  
optimum yardım desteği vermektedir.

Profesyonel çözümleriniz için sistemimize yakından göz atın.
Titiz bir kullanıcı olarak kendinize, çalışanlarınıza ve müşterilerinize yeni potansiyel ölçüm tekniğini keşfedin. Sizlerin yetkin uyarılarınız ve optimizasyon  
önerileriniz, sistemimizi sürekli geliştirmek ve iyileştirmek için bizi teşvik ediyor.

T&S-Çözümleri, her daim ürünlerinizin en önemli noktalarında kalite ve başarının olduğu yerde kullanılmaktadır. Sürekli geliştirme ve
Modern olanakların 3 boyutlu CAD tasarım yazılımı olasılıkların kullanımı ile iyileştirmeler daima sistemlerimizin kalitesini artırmaktadır.  Böylece  
müşterilerimizin gelecekteki başarısını garanti ediyoruz ve tabi ki T&S’inde.

Sonuç –
Ölçüm sorunlarınızın çözümü için geniş bir ekipman ve ürün yelpazesi 
700 m² tam otomatik klimalı alanda sistemimizin üretimi gerçekleşmektedir. Ürün kalitemizin korunması için son sistem teknolojik test ekipmanları kullanılmaktadır (örnek olarak; 
bir lazer interferometre, Sub-μm alanında doğruluk). Hassas çalışma ortamında sıcaklık, basınç ve nem daima dengeli olmak zorundadır. Ayrıca kontur gibi test standartları (VDI/VDE 
2629 Sayfa 1) kullanılmaktadır. Doğrulama, pürüzlülük standartları, referans test küreleri, Cam yarım küre (yuvarlaklığının vücut bulmuş hali) ve Mastar blokları.

Çalışanlarımızın mesleki nitelikleri bizim için önemlidir
T&S tüm çalışanlarının teknik bilgisinin her zaman güncel olmasını için, düzenli eğitim ve öğretime öncelik verir. Sadece yüksek ürün kalitemizi değil, hizmetimizin kalitesini de 
güvence altına alıyoruz. 

Diğer sayfalarda size kısmi ürün çeşitlerimizi, kontur ölçme cihazları, ekipmanları, özel ölçüm teknolojisi ve uygulamaya özel çözümler seçeneklerini sunuyoruz.
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Bir başka 

   çözüm
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Kontur ölçümü – 
Klasik yöntemlerin dışında 

Bir itme birimindeki X- ve Z-ölçüm ekseni arasındaki bağlantı zorunlu olarak dar sınırlara yol açmaktadır.

Bizim çözümümüz, 
X ve Z ölçüm eksenlerinin ayrılmasıdır. 

Bu bağlamda Z-ekseni yalnızca temas hareketinden sorumlu iken, hareket ekseni iş parçasının tespit fonksiyonunu 
üstlenmektedir. Her iki eksen motor yardımıyla düzenlendiği için bu sayede çok fazla avantaj sağlanmaktadır.

Kontur hattının yükselmesinden bağımsız olarak her iki eksen, hızın kontura göre sabit kaldığı bicimde düzenlenmektedir.  
Oysa klasik kombine itme birimleri yalnızca sabit X-ekseni hızıyla hareket ederler. Bu durum dik kontur bölümlerinde 

zorunlu olarak belirgin miktarda büyük ölçüm noktası mesafesine yol açmaktadır. Veri noktası yoğunluğunun değişkenliği  
kaçınılmaz olarak, yalnızca interpolasyonlar ile (ara değerlerin hesaplamaya dayalı olarak oluşturulması) çözülebilen  

matematiksel problemlere yol açmaktadır. 

Bizim çözümümüz otomatik olarak yeterince sabit bir veri noktası mesafesini ortaya koymaktadır. 
Karakteristik değerlerin hesaplanması böylece her zaman gerçek olarak saptanmış ölçüm değerleri 

yardımıyla gerçekleştirilmektedir. 

Ayrıca Z- ekseni hareketinin kılavuzu bir doğruyu izlemektedir. Böylece artık açısal (= köşelerden) hareketli temas kollarının daire 
biçimli ölçüm hareketi nedeniyle oluşan ve ölçüm yollarının sınırlanmasına neden olan durum ortadan kalkmaktadır. Bizim temas  

kolumuz her zaman yatay konumda kalmaktadır. Ölçme ucu 280 x 350 mm değerine kadar olan toplam ölçüm alanı içinde dinamik 
olarak konturu takip edebilmektedir ve temas koşullarına ait toplam ölçüm değer aralığı açıkça anlaşılır bicimde tanımlanmıştır. Ölçme 

ucunun pozisyonu milimetrenin bir bölümü içinde her zaman tekrarlanabilir kararlı olduğu için, mümkün olan en küçük delik ölçme  
işlemlerinde bile güvenilir ve otomatik olarak devam eden bir ölçüm mümkün olmaktadır. 

Buna ilave olarak ölçme kolu uzunluğunun manivela etkisi sebebiyle ölçüm hatası olarak tesir gösteren Z-ekseni kılavuz sapmaları, Z eksen 
tasarımımız sayesinde otomatik olarak dengelenmektedir.
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Konturları

kolayca

ölçmek
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Bizim
ConturoMatic-Sistemleri
Yüksek kullanım esnekliği ve performansı sayesinde hem üretim ortamında hem de ölçüm laboratuvarında kullanılabilen mükemmel kontur ölçüm cihazları 
geliştirmek, bizim için iddialı bir hedef ve büyük bir sorumluluk olagelmiştir. Geliştirme aşamasında her zaman sizler, başka bir deyişle beklentisi yüksek  
kullanıcılar ve ölçüm teknisyenleri ön planda yer almıştır.

Bu durum kontur ölçüm sistemlerinde yeni nesil bir ölçüm sisteminin 
doğmasına yol açmıştır: ConturoMatic-model serisi

Böylesi bir gelişim her zaman insanları bir araya getirir. Hele de, sürece katılanlar sonuçtan gurur duyabiliyorlar ise. Müşteri olarak sizin bu başarıda payınızın 
olması felsefemizin ayrılmaz bir parçasıdır. Sizlerin profesyonel motivasyonları ve optimizasyon önerileri bizler için T&S sistemleri her zaman yeniden 
geliştirme ve iyileştirmek için bir teşvik edici güç olmuştur.

Tüm ConturoMatic-sistemleri
Temel olarak müşterek bir yazılıma sahiptir 
Geliştirmeler ve yenilikçi gelişmeler böylece aynı zamanda tüm sistemler için kullanılabilir olmaktadır. Makul fiyat ile en yüksek kullanım esnekliği noktasında 
en kolay kullanım bizlerin en temel ilkesidir. 

Kontur ve pürüzlülük ölçümünün hemen hemen tüm alanları için ölçüm görevinize uygun bir çözüm sunabiliriz. ConturoMatic sistemlerimiz, hem besleme 
üniteli klasik motorlu modelleri hem de motorlu sütunun yanı sıra, aerostatik kılavuz üniteli ve en yüksek hassasiyete sahip üst seviye cihaz grubunu içerir.
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Sonuç –
Beklentilerinizin üstünde

 Tüm ConturoMatic TS-sistemlerinin ardında esasen iki adet motor yardımıyla kumanda edilen ölçüm ekseni tasarımı bulunmaktadır. 
 X-ekseni test numunesini taşır, Z-ekseni konturların taranması fonksiyonunu üstlenir. Hem ölçüm değerinin saptanması hem de kumanda fonksiyonu her   
 zaman en modern dijital teknolojiye dayanmaktadır. Mekanik temel olarak en yüksek kaliteye sahip granittendir.

 Etki: 
 Hassas ve kesin temel elemanların kullanılması sayesinde sistemlerimizin sonradan yapılan zahmetli hata kompenzasyonu işlemlerine sokulmasına gerek   
 yoktur. Sağlamlık ve uzun ömürlülük ürünlerimizin temel özellikleridir. Yeni, farklı, inovatif, teknik olarak yenilikçi.

 TS‘in teknik en önemli noktaları:
 Sağlam mekanik temel
 Büyük ölçüm değer aralığı 250 x 320 (TS), 280 x 350 (TS-X)
 En yüksek düzlemselliğe sahip granitten üretilmiş kılavuz elemanları
 Entegre motorlu Y-ekseni en yüksek noktayı bulma (opsiyonel) 
 Motorlu kontrol edilir ölçüm eksenleri
 Kalıcı, dinamik hız düzenleme fonksiyonu. Bu da sabit veri nokta aralığına yol açar, profil eğiliminden bağımsız olarak
 Temassız, artışlı ölçüm sistemleri. Ölçüm mastarlarımız termik olarak çelik gibi davranış göstermektedir.  

 Bu yüzden birçok durumda sıcaklık dengelemesi ya da zahmetli iklimlendirme işlemlerine gerek kalmamaktadır
 Entegre edilmiş elektronik kontrol sistemi
 Veri toplama ve kontrol standart ara yüzler, gelecekteki bilgisayar donanımı ve bağımsız değişimi emniyete alır
 Algılama elemanının önemli bir Radius hareketi yoktur
 Algılayıcının her zaman açıkça anlaşılır, yatay konumu söz konusudur
 Her zaman benzersiz, ölçüm kolunun yatay konumu. Kolay, güvenli ve otomatik parça incelemesini mümkün kılar
 Hata sınırı: ±} (0,9 + L/100) μm [L = Ölçüm yolu mm olarak] (ConturoMatic TS)
 Hata sınırı: ±} (0,85 + L/100) μm [L = Ölçüm yolu mm olarak] (ConturoMatic TS-X)
 ConturoMatic Yazılım tabanı: W10/64bit 
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ConturoMatic

TS
Sonuç –
Beklentilerinizin üstünde
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Beklentileriniz mi artıyor?  
ConturoMatic TS de gelis ̧iyor.

TS-sınıfında modüler konsept, ekonomik açıdan size sistemin yeniden donatılma olanağını sağlar. Mevcut sisteme 
mekanik bir müdahale yapılmaksızın kolayca yazılımın açılmasıyla bu işlem yapılabilmektedir. Seçenek olarak temin 
edilebilen sistem yükseltme paketleri, Up/Down temas fonksiyonu ya da elmas iğneli pürüzlülük algılayıcısı gibi tüm 
gerekli bileşenleri içermektedir.

Teknik yenilikler, yeni TS-sistemi sınıfının öncüsü olarak, özellikle temas kuvvetinin ayarlanmasını sağlayan entegre,  
bakım gerektirmeyen, elektro mekanik sistem içinde yer almaktadır. Bu fonksiyon ile kontur ve pürüzlülük saptama 
işletimi için her bir algılama konunun oturma kuvveti ayarlanabilmektedir. Bu ayarlar bireysel olarak her bir temas 
kolu için saptanmakta, yazılım tarafından yönetilmekte ve ihtiyaç duyulan ölçüm fonksiyonuna uygun olarak otomatik  
olarak ayarlanmaktadır. Algılayıcıların ve yine üst ve alt temas iğneleri arasındaki kaydırmanın kalibrasyonu için 
yalnızca teslimat içeriğinde yer alan bilyeli mastar gereklidir.

Temas kolunun geometrik olarak yatay konumu sayesinde konturların ve deliklerin içinde ø 2 mm‘den daha küçük 
ve ø 300mm den daha büyük çap değerlerin ölçülmesi mümkün. Z-eksenindeki entegre edilmiş emniyet fonksiyonu 
ile ölçüm iğnesinin kırılması, minimize edilmektedir. Entegre ölçüm kuvveti ayarı sayesinde pürüzlülük ölçümü de 
kontur ölçümü ile birlikte kombine edilebilir. Bu nedenle birçok durumda tekrar ölçüm yapmak gereksizdir. Kontur ve 
pürüzlülük sonuçları aslında tek seferde tespit edilebilir. 

ConturoMatic TS tarafından çözülebilir diğer görevler ise, özellikle deliklerin ölçümü, iç konturlardan dış konturlara 
olan mesafeler, konik açı ve paralellik, form hatası, boyutsal referans kaybı olmaksızın kesintisiz yüzeylerin ölçümü 
gibi sorunlardır.
 

14



Tüm seçenekler birbiri ile birleştirebilinir.

Uzantılar

 Opsiyon UD (Up/Down):

 Ölçüm yön değiştirme ile her 2 yönde yüzeyler taranabilinir. Böylece ölçümü yapılan referanslar kayıpsız üst ve alt taraması 
 gerçekleşir. Bu fonksiyon sınırsız olarak ölçüm cihazlarında mevcut.

 İlave Değerlendirme Seçenekleri:
 Kanal çaplarının belirlenmesi
 Çap özellikleri
 Duvar kalınlığı ölçümü
 Paralellik ölçümü
 Koni açısı ölçümü
 Gradyan tesi
 Dişli testi (isteğe bağlı değerlendirme)

 Opsiyon R (Pürüzlülük):

 Yüzey pürüzlülüğü hesaplanması için yazılım seçenekler. 
 İşlevselliği „analiz parametreleri“ başlığı altında sayfa 17 de bulunabilinir
 Referans yüzeyleri aracılığıyla ile yüzey pürüzlülüğü ölçülür
 Kontur- ve pürüzlülük ölçümleri, „çok konturlu“ ile birleştirilir 

  Bu opsiyon UD seçeneği ile de mümkün
 Pürüzlülük parametre değerlendirmesi otomatik ölçüm için entegre edilir

 Opsiyon motorlu Y-Masa:

 En yüksek nokta (Zenit) bulma için motorlu ve manuel ayarlanabilir Y-ekseni, 17mm ayarlama mesafesi.
 Tablo yük kapasitesi: TS, TS-R, TS-UD, TS-UDR = 35kg, TS-X = 25kg, TS-XHD = 50kg
 Otomatik zenit arama çalışması yazılımı entegredir.
 Dar alanda ölçüm ucu hatalarını önlemek için, Y-ekseni arama mesafesi ayarlanabilir.

 Avantajları:
 Yüksek doğrulukta operatörden bağımsız dönüm noktalarının tayini
 Eksenin üst noktadan ölçüm hatalarını önlemek
 Dış- ve içbükey ters çevirme noktalarının otomatik tanınması
 Sabit merkez araması yukarıdan ve aşağıdan dokunarak mümkün

 Opsiyon Dişli Değerlendirme:

 Dişli parçaların ölçümü için yazılım opsiyonu.   
 ConturoMatic TS-X/TS-UD/TS-UDR/T3/T1/T1-R de kullanabilinir.

 Entegre edilmiş  Standartlar
 Metrik Diş için DIN ISO 1502:1996 (DIN ISO 965:1998)
 Metrik ISO-Dişli şablonu için ANSI B1.16M-1984
 Metrik ISO trapez diş için DIN103:1997
 „Unified/Birleştirilmiş“ Dişli veya şablonu için ANSI/AMSE B1.1-1983/B1.2-1983
 „Unifiel“  için Dişli şablonları (ANSI/ASME B1.1) nach BS 919:Part:1960
 Boru dişli şablonu için DIN ISO 228:2000
 Boru dişli şablonu için  DIN 259:1979(alt)
 Zırhlı boru dişli için DIN 40430, DIN 40431:1972
 Yuvarlak dişli şablonu için DIN 405:1997
 Whitworth dişli veya dişli şablonu için BS 84:1956/BS 919:Part2:1971
 NPSM Dişli için ANSI/ASME 1.20.1-1983
 Testere dişli DIN 513:1985/Werksnorm
 MJ dişli DIN ISO 5855:1989
 Dişli uç şablonu (HeliCoil) için DIN 8140:1999(EG Dişli)
 Metrik „Unified“ HeliColi Böllhoff Werksnorm dişli
 Valf dişlisi DIN 7756:1979 und ETRTO V.7
 ACME dişli ASME/ANSI B1.5-1988
 Stub ACME dişli ASME/ANSI B1.8-1988
 Bisiklet için dişli DIN 79012
 Dişli ölçüm cihazı için ayar ölçer DIN 2241
 İstek üzerine diğer dişliler araştırılır

 Opsiyon Veri Aktarma:

 Ölçüm veri yazılımı ConturoMatic sistemleri için dönüşümünü qs-STAT belirler. (Q-DAS ASCII transfer biçimi)1. 
 ConturoMatic sonuç bilgileri Q-DAS tarafından okunur biçime dönüştürülür ve taşınır.

 Avantajları:
 Dönüşüm için hiçbir ek program gerekli değildir. Dönüşüm programı ana yazılımda mevcuttur.
 Özelleştirilebilir alanlar (K-alanları).
 ConturoMatic yazılımdan değerlerin aktarılması (Gerçek/Hedef Değer, Toleransları).
 Ana başlıklar (misal sipariş-, resim-numarası, vs.) ConturoMatic yazılımdan alınır.
 Dosyaların kaydedilmesi için DFQ-Dosyası isteğe bağlı tanımlanabilinir.
 Tüm ConturoMatic sistemlerine uyarlanabilir.

 1 Dönüştürücü Sertifikası Q-DAS tarafından sağlanmamaktadır.
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Modern kontur ölçüm sistemlerinde, pürüzlülük değerinin saptanmasını ve hesaplanmasını da mümkün kılmaktadır. Daha büyük gradyanlara  
sahip konturler üzerindeki pürüzlülük kontrollerinde, ancak klasik prob yöntemleri ve değerlendirme metotları giderek başarısız olmaktadır. Bu sorunu çözmek  
için bizim hesaplama algoritmalarımız başından itibaren ortogonal regresyona dayanmaktadır. Bu yöntem, eşit veri noktası mesafesi sağlayan dinamik 
hız düzenleme fonksiyonuyla bağlantılı olarak son derece kesin ölçüm sonuçlarını fazla miktarda eğriliklere sahip yüzeylerde bile vermektedir. Buna karşın 
geleneksel çözümlerde sabit bir ölçüm noktası mesafesine erişmek için gerçekte var olmayan yeni ölçüm noktaları interpolasyon yöntemiyle üretilmektedir.

ConturoMatic TS ile seçenek olarak sunduğumuz Software-Update Pürüzlülük fonksiyonu ile kontur ölçüm düzeneğiniz, yüzey ölçümü 
için kullanılan yüksek performanslı bir sisteme dönüşmektedir.

Tüm bilinen parametreler otomatik olarak ölçülebilir ve değerlendirilebilir. Yazılım kusursuz standart yazılıma entegre edilmiştir ve kolay kullanılabilir.  
Güncelleme, daha önce teslim edilen tüm T1, T2 ve TS sistemleri için geçerlidir. Pürüzlülük yazılımı seçeneğinin aktivasyonunu, 2 μm iğne radiusu  
(= yarıçapı) ve 60 ° açılı pürüzlülük prob kolunu ve kapsamlı bir kullanım kılavuzunu içerir.

T2-Sistemleri mekanik olarak fabrikamızda yükseltilebilinir. Pürüzlülük opsiyonu ConturoMatic TS-X cihazında mevcuttur.
 

Tüm norm dışı parametreler, kullanıcılar tarafından değiştirebilinir.

Uygulanan standartlar – Yüzey ölçüm parametreleri  

Değerlendirilebilir parametreler
 Pt, Pz, Pa, Pc, Pq, Pp, Pv, Psk, Pku, PSm, Pdq, Pmr(c)
 Rt, Rz, Ra, Rc, Rq, Rp, Rv, Rsk, Rku, RSm, Rdq, Rmr(c), Rk, Rpk, Rvk,  

 Mr1, Mr2, RPc, Rmax (VDA 2006), R3z (DB Fabrika Standartı)

 Wt, Wz, Wa, Wc, Wq, Wp, Wv, Wsk, Wku, WSm, Wdq, Wmr(c)
 İsteğe bağlı: Baskın Dalga VDA 2007 Yönetmeliği‘ne göre
 İsteğe bağlı: Sağlam Gausfiltresi DIN EN ISO 16610-31 (03/2017)

 DIN EN ISO 4287:2010-07 
 DIN EN ISO 4288:1998-04 
 DIN EN ISO 16610-21:2013-06 
 DIN EN ISO 13565-1:1998-06 

 DIN EN ISO 13565-2:1998-06
 DIN EN 10049:2014-03
 DIN EN ISO 16610-31:2017-03 (Opsiyon) 

 VDA 2006:2003-07 
 VDA 2007:2007-02 (Opsiyon)
 DB N 31007 (1983) 

ConturoMatic Pürüzlülük
Kontur ve Pürüzlülük tek bir işlem ile değerlendirilir
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ConturoMatic 
Seçenek QR Kod Toolkit 

 Ölçmesi kolay – daha da kolay 
 Bizim QR Kod Araç Takımı, özellikle üretim takibi alanında, çalışmayı önemli ölçüde kolaylaştırır. Standart fonksiyonlar referans seçimi veya otomatik  
 ölçüm programlarının aktivasyonu, fare olmadan tek bir tıklama ile QR Kod tarayıcı ile yapılabilir ve program başlatılabilir. Bu seçenek tüm ConturoMatic  
 sistemleri için geçerlidir.

 QR Kodu Toolkit’de aşağıdaki foksiyonlar uygulanır:
 Ölçüm kollarının Cihaz tarafından QR Kodları ile algılanması ve aktive edilmesi.
 Ölçülecek parçanın otomatik algılanması.  
 Algılanan parçanın tüm ölçümlerin cihaz tarafından gerçekleşmesi.

 Kullanım örneği:  
 Siz sadece parçayı cihazın üzerine koyun, geri kalanı bırakın QR-Code halletsin.

 Teslimat kapsamı:
 ConturoMatic Yazılım QR-Code Toolkit
 QR-Code Scanner USB Ara yüzün ile
 QR-Code Stickerset Ölçüm Kolu seçimi için
 QR-Code Stickerset ölçülecek parça için
 QR-Code Stickerset ölçülecek parça için + başlatma
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ConturoMatic GewindeScaner (Dişli Ölçer)

En etkili dişli ölçümü 

Hassasiyet için artan talepler ve vidalı bağlantıların işlevini ve güvenliğini ve yeni IATF 16949‘un gereklerini sağlama gereksinimi, esas olarak klasik yöntemler 
ile sağlanamayan gereksinimleri karşılar. Kanıtlanmış T serisi kontur cihazlarımıza dayanarak, ölçü ve fonksiyonel dişlerin daha önce görülmemiş etkinlik ve 
doğrulukla verimli ve uygun maliyetli bir şekilde test edilmesini sağlayan sistemler geliştirdik.

Sistemlerimizin kontur ve pürüzlülük ölçümü alanındaki muazzam esnekliği ek olarak mevcuttur. Diş testi için optimize edilmiş „ConturoMatic  GS“ cihazlarımızın 
kullanım alanı ve en yüksek talepleri karşılayan „ConturoMatic GM-X“ hava yastıklı GewindeMaster ek olarak mevcuttur. Teslimat kapsamı, diş testinin özel  
gereksinimlerine uyarlanmıştır ve zorunlu çift yük düğmesi, dişli tutucu için yuva ve silindirik dişlerin değerlendirilmesi için yazılım içerir. İsteğe bağlı yazılımımızla, 
ortak, konik dişlerin basit ölçümü mümkündür.

Her iki sistem de DIN EN ISO / IEC 17025: 2018-03 uyarınca sertifikalandırılmış kalibrasyon laboratuarlarında ve ayrıca seri üretim alanında kullanım için idealdir.

Yenilikçi, patent bekleyen „küçük iç dişler için test yöntemi“ ile, M1.6‘ya kadar iç dişler test edilebilir.

Değerlendirilebilir diş tipleri:
 DIN ISO 1502:1996’ya göre Metrik ISO diş (DIN ISO 965:1998)

 ANSI B1.16M-1984’e göre metrik ISO dişlileri ölçerler

 DIN103:1997’ye göre Metrik ISO trapez dişli

 ANSI/AMSE B1.1-1983/B1.2-1983’e göre birleşik dişler veya dişli ölçerler

 (ANSI/ASME B1.1)  BS 919için dişli ölçümleri:Bölüm:1960

 DIN ISO 228:2000’e göre boru dişleri için ölçümler

 DIN 259:1979’a göre boru dişi için ölçümler

 DIN 40430, DIN 40431:1972’ye göre güçlendirilmiş boru dişi

 DIN 405:1997’e göre yuvarlak dişliler için ölçümler

 Whitworth dişleri veya. BS 84:1956/BS 919:Part2:1971’e göre dişli ölçümleri

 NPSM Gewinde nach ANSI/ASME 1.20.1-1983

 DIN 513:1985/şirket standardına göre testere dişi

 DIN ISO 5855:1989’a göre MJ dişli

 DIN 8140:1999’a göre EG dişli dişliler (Helicoil) için ölçümler 

 Böllhoff fabrika standartlarına göre Metrik ve Birleştirilmiş Helicoil ölçümü 

 DIN 7756:1979 ve ETRTO V.7’a göre valf dişi 

 ASME/ANSI B1.5-1988’a göre ACME dişleri ölçümü

 ACME diş tiplerini ASME/ANSI B1.8-1988’a göre ölçme

 DIN 79012 ye göre bisiklet dişlisi ölçümü

 DIN 2241’a göre diş ölçme aletlerin için ayar ölçüleri

Opsiyonel: Konik dişlerin hesaplanması için yazılım:
 DIN 2999’a göre

 ANSI/ASME B1.20.1 (NPT)

 BS 21, ISO 7-2

 ASME B1.20.5-1991 (NPTF)

20



ConturoMatic

GS/GM-X

21



Ölçüm teknolojisi 
En yüksek beklentileri karşılayan 
Kendini kanıtlamış tasarımımız: „En yüksek seviyede kontur ve pürüzlülük ölçümleri“ sistemlerimizin yeniden geliştirilmesi için sürekli bir etki 
olmuştur. Bu bağlamda „İyi düşman daha iyidir“ deyişine uygun olarak ConturoMatic TS ürün serisinin sistem kesinliği bakımından önemli tüm elemanlarını 
eleştirel olarak ele aldık. 
Kılavuzların son derece kesin Fine-Tuning i (= hassas ayarı) aerostatik hava yatakları, hızlı veri aktarımı, Highspeed (= yüksek hızlı) eksen regulasyonu, 
optimize temas kolu yatak sistemi, yeni geliştirilmiş tahrik birimleri ve yüksek kaliteye sahip inkremental (= artımlı) ölçüm sistemleri kapsamlı bir yeniden 
geliştirme sürecinin sonuçlarıdırlar.

ConturoMatic TS-X/TS-XL Pürüzlülük:

 Yüzey pürüzlülüğü ölçümü 

 (referans yüzey ölçümüne ait mekanik prensip)
 Ölçüm değer aralığı Pürüzlülük: 280 x 350 mm
 Efektif çözünürlük: 0,1 nm
 Ölçüm hızı 0,1-0,5 mm/s
 Ölçüm kuvveti: 7,5 mN (variabel einstellbar)
 Ölçüm noktası mesafesi: yaklaşık 0,5 μm
 Uygun pürüzlülük değerleri: Rz > 0,5 μm, Ra > 0,05 μm
 Ölçüm kesinliği: % 5

 Detay bilgiler için bkz. Sayfa 16.

	 TS-X/TS-XL		in	performans	özelliklerine	genel	bakış:

 X- ve Z-eksininde sürtünmesiz, aerostatik özel hava yatakları
 TS-X-ölçüm aralığı: 280 x 350 mm
 TS-XL-ölçüm aralığı: 340 x 550 mm   
 Hibrit-seramik temas kolu yatak düzenlemesi
 X-ekseni yönünde statik temas ve ölçüm verisi toplama
 Standart teslimat kapsamı içinde pürüzlülük testi modülü
 Tezgah yük dayanıklılığı 25 kg (seçenek olarak 50 kg ye kadar)
 Y-tablosu motor veya el ile ayarlanabilir
 Çelik temelli temassız, inkremental (= artımlı) ölçüm sistemleri
 Ölçüm sistemi çözünürlüğü 0,1 μm
 Mükemmel fiyat-performans ilişkisi
 Hata sınırı: ± (0.85 + L / 100) µm [L = mm cinsinden ölçü mesafesi]

 (tarama yönü değişikliği olmadan)
 Toplam ölçüm değer aralığı içinde birleşik kontur ve pürüzlülük ölçümü mümkündür
 ConturoMatic Yazılım tabanı: W10/64bit 
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Hassasiyet  
Büyük Formatta

 Günlük işleri çözme talebini yaratıcı bir meydan okuma olarak basit bir şekilde kabul etmekteyiz. 
 Sıra dışı çözümleri için geniş koleksiyonundan bir örnek ConturoMatic TS-X move.
 
 Görev:
 150 kg‘a kadar ağırlığı olan ve 200 - 1200 mm çap aralığında ki yatak halkaları üzerindeki kontur ve pürüzlülüğün ölçümleri.
 
 Bizim çözümümüz: ConturoMatic TS-X move

 Aerostatik olarak monte edilmiş TS-X HD‘nin kanıtlanmış konseptine dayanarak, daha büyük ve daha ağır parçaların yüksek hassasiyetle test edilmesi  
 konsepti geliştirilmiştir. Bu amaçla, Z-ekseninin tamamı X yönünde hareket edebilen bir yatak üzerine yerleştirilmiştir. Sağlam ve esnek bir şekilde  
 ayarlanabilen parça tutucusu, fonksiyona uygun ölçümleri için 0 °- 60 ° döndürülebilir ve Y yönünde tepe noktası  araması yapmak için hassas bir şekilde  
 ayarlanabilir. Cihaza entegre edilmiş merkezli tutturma mengenesi uygulama alanını önemli ölçüde genişletir. Sonuç olarak, TS-X move kontur ve  
 pürüzlülük alanındaki tüm genel standart ölçüm görevlerini yerine getirir.

ConturoMatic TS-Xmove pürüzlülük:

 Yüzey pürüzlülüğü ölçümü (mekanik ölçme prensibi)
 Pürüzlülük ölçüm aralığı: 370 x 350 mm
 Etkili çözünürlük: 1 µm
 Ölçüm hızı: 0,1 - 0,5 mm/s
 Ölçme kuvveti: 7,5 Nm (ayarlanabilir)
 Ölçüm nokta mesafesi: yaklaşık 0,5 µm
 Pürüzlülük yeteneği: Rz > 0,5 µm, Ra > 0,05 µm
 Hassasiyet: %5

 Fonksiyonların tanımı ve kapsamı sayfa 16‘da bulunabilir.

 TS-Xmove’un Özellikleri:

 X ve Z eksenlerinde sürtünmesiz, aerostatik özel hava yastıkları
 Genişletilmiş ölçüm alanı: 370 x 350 mm
 Hibrid - seramik ölçüm ucu tutucu yatağı
 X yönünde statik algılama ve ölçüm noktası belirleme
 Standart olarak Pürüzlülük modülü
 Temassız, çelik tabanlı ölçüm sistemi   
 Ölçüm sistemi çözünürlüğü 1 µm  
 Hata sınırı: ± (0.85 + L / 100) µm [L = mm cinsinden ölçü mesafesi]

 (tarama yönünde değişiklik yapmadan)
 Kombine konturlar ve pürüzlülük ölçümü, ölçüm aralığı mümkündür
 Yazılım tabanlı ConturoMatic: W10/64Bit
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Tasarım: Önemli olana yoğunlaşma. ConturoMatic CV120 akıllı fonksiyonlar ve amaca uygun otomatizasyonla ikna edici klasik kontur ölçüm  
cihazlarıdır. Bu sistem yüksek performanslı güvenilir bir kontur ölçum sisteminin yapabilmesi gereken her şeyi sunmaktadır.

Başlangıçta endüstriyel üretim süreçlerinin kontrolü için geliştirilmiş olan CV- ürün serimiz sağlam mekanik sistemi ve performansı yüksek yazılımı  
sayesinde ölçüm alanında da önemli işler üstlenmektedir. Toplam olcum değer aralığı içinde iş parçaları otomatik olarak ölçülebilmektedir. Tüm kontur  
ünitesi kalibrasyonu tam otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Yüksek ölçüm çözünürlüğü ayrıntılı değerlendirme, çok basit kullanım ve cazip fiyat 
CV120’yi son derece çekici hale getirmektedir. CV120’yi taş zemin veya aluminyum zemin (seyyar çalışmalar için) ile sunabiliriz.

Hala eskimiş teknolojiye sahip kontur ölçüm cihazı mı kullanıyorsunuz?
Cihazınızın üreticisinden bağımsız olarak size sonradan uygulanabilir donanım sistemi olarak „ConturoMatic CV120“ isimli ürünümüzü sunuyoruz.  
X-Y ekseni ayarı değiştirilebilir tezgah, taş plaka, mengene gibi tüm mevcut ve amaca uygun olarak kullanılabilir bileşenler yine kullanılabilmektedir.  
CV120 adaptasyonu için gerekli bileşenleri teslim ediyoruz. Böylelikle güncel, teknolojik ve fiyatı uygun modern bir cihaza sahip olabiliyorsunuz.

Küçüğümüz 
Büyük görevler için

 Teknik spesifikasyon:

 Standart PC-ara yüzleri üzerinden harici kumanda

 Ölçüm değer aralığı CV120: 30 x120 mm

 Z-sütunu konumlandırıcı değer aralığı: 380 mm

 Yazılım tarafından kumanda edilen temas kolu kaldırma fonksiyonu

 Teach-In programlama fonksiyonu yardımıyla otomatik ölçüm

 Aşırı büyük ve ağır test numunelerinin ölçümü mümkündür

 Tüm eksenlerin hareketleri otomatize edilebilir

 Basit temas kolu değiştirme özelliği

 Teslimat kapsamında yer alan dinamik X/Z-kalibrasyonu için  
 kalibrasyon mastarı

 Seyyar olarak dikey X-ekseni büyük malzemelerde kullanılır  

 Yazılım temeli ConturoMatic: W10/64Bit

 Dokunmatik ekranlı hepsi bir arada bilgisayar (opsiyon)
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Bizim ConturoMatic CV300, kanıtlanmış CV120’nin pozitif uzantısıdır.
Burada da: Önemli olan temele yoğunlaşma. CV300 cihazımız 100x300 ölçülerinden dolayı büyük ve ağır parçalarını da güvenli bir şekilde ölçer. 
ConturoMatic CV-Sistemleri akıllı fonksiyonları ve önemli otomasyonu ile klasik kontur tarama cihazlarını ikna eder. Onlar güçlü ve güvenilir kontur ölçme 
sistemi için gerekli olanı sunar.

Hala eskimiş teknolojiye sahip kontur ölçüm cihazı mı kullanıyorsunuz?

Cihazınızın üreticisinden bağımsız olarak size sonradan uygulanabilir donanım sistemi olarak „ConturoMatic CV300“ isimli ürünümüzü sunuyoruz.  
X-Y ekseni ayarı değiştirilebilir tezgah, taş plaka, mengene gibi tüm mevcut ve amaca uygun olarak kullanılabilir bileşenler yine kullanılabilmektedir.  
CV300 adaptasyonu için gerekli bileşenleri teslim ediyoruz. Böylelikle güncel, teknolojik  ve fiyatı uygun modern bir cihaza sahip olabiliyorsunuz.

Bizim Büyük 
Ölçüm Odası veya Üretim Alanında

 Teknik spesifikasyon:

 Standart PC-ara yüzleri üzerinden harici kumanda

 Ölçüm değer aralığı CV300: 100 x 300 mm

 Z-sütunu konumlandırıcı değer aralığı: 400 mm (opsiyon olarak 600 mm)

 Yazılım tarafından kumanda edilen temas kolu kaldırma fonksiyonu

 Teach-In programlama fonksiyonu yardımıyla otomatik ölçüm

 Aşırı büyük ve ağır test numunelerinin ölçümü mümkündür

 Tüm eksenlerin hareketleri otomatize edilebilir

 Basit temas kolu değiştirme özelliği

 Teslimat kapsamında yer alan dinamik X/Z-kalibrasyonu için  
 kalibrasyon mastarı

 Seyyar olarak dikey X-ekseni büyük malzemelerde kullanılır 

 Yazılım temeli ConturoMatic: W10/64Bit 

 Dokunmatik ekranlı hepsi bir arada bilgisayar (opsiyon)
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 Kullanıcıların ihtiyaçları her zaman gereksinimler listemizde yüksek olmuştur. 
 Baştan beri fikrimiz: Kontur ölçümleri basit ve hızlı olmalı. Bu sanatdaki püf nokta, sınırsız gücünü basit ve kolay kullanımıyla birleştirmek.
 
 Bu sanatın çözümü: ConturoMatic S1 Yazılımı.
 ConturoMatic S1Yazılımın analiz kullanım konsepti hem üretimde, hem laboratuarda kullanım için idealdir. Tüm kontur ve pürüzlülük cihazlarının prensip  
 olarak profil yöntemine dayalıdır. Bu sebeple kullanıcıya birbirine uygun bir ara yüzeyi geliştirdik.
 
 Sürekli iyileştirme sayesinde daha fazla verimlilik:
 Kullanıcılarımız ile diyaloglarımızı daima sıkı tutarız. Böylelikle, ihtiyaçlarını, önerilerini, uyarılarını optimize edip kalıcı olarak hedefe hızlı ulaşabiliyoruz.

ConturoMatic S1
Yazılımı

 Sadece ölçmek:
 Tüm analiz fonksiyonları karmaşık menü çubukları ve alt işlevleri  

 olmadan, bir fare tıklaması ile erişilebilir

 Üretim kontrollerinde tolerans karşılaştırmaları operatörden bağımsız  
 ve hatasız tam otomatik gerçekleştirebilinir

 Otomatik test edilmesi ve mukabil analize yaratmak için, prensip  
 olarak bir kez gerçekleştirilen ölçüm her şeyi içerir.

 3 temel adım otomatikleştirilmiş denetlemeye gider:  
 Ölçmek, Değerlendirmek, Kaydetmek

 Titiz Ölçüm:
 Ölçümü daha önce sorunlu olan parçalar ölçülebilir ve tekrarlanabilir 

  hale getirilmiştir 
 Yazılım bir çok alanda form ve pozisyon toleranslıdır. 

 Gelecek için donatıldı:
 ConturoMatic-yazılımımız TS- ve CV-Sistemlerin temelidir ve sürekli  

 gelişimi tabidir

 Yazılım güncellemelerini müşterilerimize her zaman  
 bedelsiz sunuyoruz

İlk bakışta sunulan avantajlar:
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ConturoMatic S1-Fonksiyon dökümü
  Temel koordinat sistemini oluştur

  Bestfit doğrusu, tek parçalı, çok parçalı

  Bestfit dairesi, tek parçalı, çok parçalı

  Başlat ve bestfit dairesi için nihai açının sabitlenmesi

  Başlat ve bestfit h attı için nihai noktanın sabitlenmesi

  Radyus, mesafe, açı, yükselti vs. saptama Açı göstergesi °/‘/“,

 ondalık olarak; Yükselti μ/mm

  Yardımcı elemanların oluşturulması, daire, hat, nokta, koordinat

   sistemi, paralel, dikey hat, açı yarılama, açı hattı

  Sabit daire uyarlaması

  Kesişme noktası oluşturma Hat / Hat

  Kesişme noktası oluşturma

  Yardımcı hat / Kontur

  Kesişme noktası oluşturma Hat / Radyus

  Serbest referans noktaları oluşturma

  En yüksek pozisyonu sapta

  En alçak pozisyonu sapta

  Değişken kaçış noktası oluşturma mm ya da % olarak

  Dengeleme hattı x-noktaları yardımıyla

  Dengeleme radyusu x-noktaları üzerinden

  Hareketli bilya ayarı

  Torus ayarı

  Hat formu sapması, grafiksel olarak X+Z ekseninde ölçeklenebilir

  Radyus formu sapması, grafiksel olarak X+Z ekseninde ölçeklenebilir

  Profili döndür

  Segmentleri gizle

  Tolerans değerlendirmesi fonksiyonuyla otomatik ölçüm

  Grafiğin bilgi olarak otomatik olcum surecine bağlanması

  Tolerans ışığı

  DXF-Uyarlama

  Serbest açıklama metni

  Kontura bağlı açıklama metni

  Pürüzlülük değerlendirmesi (Opsiyon)

  Kapsamlı basım işlemcisi

  Referans parça olcumu için otomatik basım formu tahsis fonksiyonu

  Referans parça ölçümüne göre otomatik baskı Tolerans

  Değerlendirmesiyle birlikte liste basımı şeklinde sonuç

  Dikey veya yatay formatta basım

  Pozisyon numaralama fonksiyonu

  Dinamik kontur takibi

  Yabancı sistemlerden muhtelif değiştirme formatlarının ve

 verilerin içeri aktarım fonksiyonu

  Değişken veri dışarı aktarım fonksiyonu

  Referans parça ölçümüne göre otomatik veri dışarı aktarım fonksiyonu

  Sonuçların dışarı aktarımı

  Ham verilerin dışarı aktarımı

  DXF-verilerinin dışarı aktarımı

  Özerk yürüyen test süreçlerinin basitçe düzenlenmesi

  Akıllı hareket yolu optimizasyon fonksiyonu

  Gösterilebilir kareli sayfa hatları

  Dinamik eksen ölçeklemesi

  Bireysel resim renklendirmesi

  Kullanıcı tarafından yönetilen temas kolu kalibrasyonu

  12 adet seçilebilir kullanıcı dili

  Kullanıcı yönetimi

  Windows W10/64Bit işletim sistemlerinde çalıştırılabilir
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CS – Seramik uç iğnesi
Test numunesinin ölçüm cihazına bağlanması – Büyük ölçüde farkına varılmayan şey aslında çok önemlidir:
Kayma sürtünmesi, bükülme etkileri ve iğne formu ölçüm sonucu için temek etki faktörleridir.

Sorunlar:
Temas elemanı ile iş parçası yüzeyi arasındaki kayma sürtünmesi ölçüm esnasında bükme etkileri yaratır. Bu etki büyük ölçüde temas kolu kalibrasyonuyla 
düzeltilir. Fakat saptanamayan arta kalan bir hata niceliği kalmaya devam eder. Buna ilave olarak test numunelerinin çeşitli malzemeler temas iğnesinin 
sapmalar oluşturacak bicimde bükülmesine neden oluşu da durumu daha da zorlaştırmaktadır. Bu hatalar mazur görülebilir çabayla sistematik olarak 
yapılacak bir düzeltmeye izin vermez. Tek çıkar yol, sürtünmeyi azaltmaktır.

Klasik temas iğneleri:
Kontur ölçüm cihazlarının klasik test iğnelerinin zayıf yeri, açıkça anlaşılır bicimde tanımlanmamış sivrilik formudur. Muhtelif radyusların geçişi, pratik olarak 
yalnızca tek bir yerde istenilen sivrilik radyusunun standartlara uygun olmasına yol açmaktadır. Sivrilik geometrisi eksenin biraz dışında tanımlanmamıştır. 

CS Seramik temas iğneleri:
Kayma sürtünmesi, bükülme ve iğne formuna bağlı olarak ortaya çıkan ve yukarıda belirtilen sorunlar patenti alınmış CS Seramik temas iğnelerimiz  
sayesinde büyük ölçüde azaltılmaktadır. Yüksek performanslı seramikten üretilmiş temas iğnelerimizin sürtünme katsayısı sert metalin sürtünme 
katsayısının bir hayli altındadır. Tanımlanmış iğne geometrisi, düşük konumlandırıcı hataları nedeniyle ortaya çıkan hatalı olum değerlerini engellemektedir.  
İyileştirme önlemlerimizin tamamı, ölçümdeki güvensizliğin belirgin olarak azaltılması üzerinde etkili olmaktadır.

 Optimize edilmiş, patentli iğne geometrisi
 Test numunesi üzerinde kesin bir konumlandırma yapmak için  

 harcanan caba belirgin olarak azalmaktadır
 Sert metal ile kıyaslandığında daha az sürtünme
 Elektriksel olarak iletken değil
 Manyetize edilemez özellik
 Talaş birikintisi (= built up edge) karşı dayanıklılık
 Sınır değer aralığı içinde temas elemanı test numunesini yüzeyini  

 belirgin olarak daha güvenli bicimde takip etmektedir

 Forma sadık kalan temas iğnesi geometrisi
 Sabit olarak yüksek ürün kalitesi
 Yüksek teknoloji ürün kalitesi
 Geleneksel sert metal ile kıyaslandığında % 50 oranında azaltılmış  

 tanecik büyüklüğü
 Olağanüstü yüksek sürtünme dayanımı ve sertlik
 Dayanıklı kırılganlık
 Düşük maliyet

İlk bakışta sunulan avantajlar:
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ConturoMatic - Standart Uç

Farklı talepler ve cihazlar için uçlar temin edebiliriz.

Kontur ölçümü için tekli seramik ölçme uçları
Ölçme Ucu Toplam uzunluk Ölçme Ucu Ø Ölçme Ucu açısı Ölçme Ucu radyusu Ürün No.:

6 mm 1,0 mm 19° 25 µm 7181- 04- CS42

9 mm 1,0 mm 19° 25 µm 7181- 07- CS42

12 mm 1,0 mm 16° 25 µm 7181- 082516

20,5 mm 3,5 mm 12° 25 µm 7181- 03- CS42

33 mm 3,5 mm 12° 25 µm 7181- 02- CS42

59,5 mm 3,5 mm 12° 25 µm 7181- 01- CS42

Kontur ölçümü için tekli sert metal konik ölçme uçları
6 mm 1,0 mm 24° 25 µm 5730- 08-k

20,5 mm 3,5 mm 24° 25 µm 5730- 07

33 mm 3,5 mm 24° 25 µm 5730- 02-k

Kontur ölçümü için çiftli seramik ölçme uçları
2 x 5 mm 1,0 mm 19° 25 µm 7182- 03- CS42

2 x 9 mm 1,5 mm 14° 25 µm 7182- 02- CS42

2 x 16,5 mm 2,5 mm 12° 25 µm 7182- 01- CS42

Kontur ölçümü için çiftli sert metal ucu
2 x 5 mm 1,0 mm 24° 100 µm 6810- 02-100-k

Elmas uçlar (Pürüzlülük)
1,5 mm 0,5 mm 60° 2 µm 7796

6 mm 1,0 mm 60° 2 µm 7903

10 mm 1,0 mm 60° 2 µm 7636- 10

20 mm 1,0 mm 60° 2 µm 7636- 2010

Çiftli elmas ucu (Pürüzlülük)
2 x 5 mm 1,0 mm 60° 2 µm 7825

Kontur ölçümü için tekli yakut ölçüm ek parçası
Ölçme ucu Toplam uzunluk Bağlantı elemanı vida dişi boyu Şaft Ø Yakut top Ø Ürün No.:

21 mm M3 1 1,5 mm 7124

Kontur ölçümü için T-biçiminde yakut çiftli ölçüm ek parçası
Ölçme ucu Toplam uzunluk Tespit elemanı şaftı Ø Şaft Ø Yakut top Ø Ürün No.:

2 x 5 mm 3,0 mm 0,6 mm 1,0 mm 7487- 01

2 x 5 mm 3,0 mm 1,0 mm 2,0 mm 7487-04

2 x 10 mm 3,0 mm 1,0 mm 1,0 mm 7634

Disk biçimli ölçüm ek parçası
Disk Ø Tespit elemanı şaftı Ø Disk açısı Disk radyusu Ürün No.:

2,5 mm 1,0 mm 15° 25 µm 7184- 101- L40

5 mm 2,0 mm 15° 25 µm 7184- 102- L40

 
Güncelleme Tarihi: 01.01.2019
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Tekli kontur ölçme kolu – kısa – ConturoMatic T1/T2/T3/TS/TS-UD/TS-X için

150/20,5 Ürün No.: 6829-02-2
Ölçme kolu Toplam uzunluk 150 mm, Ölçme ucu uzunluğu 20,5 mm

150/6 Ürün No.: 6829-01-2
Ölçme kolu Toplam uzunluk 150 mm, Ölçme ucu uzunluğu 6 mm

Tekli kontur temas kolu – uzun – ConturoMatic T1/T2/T3/TS/TS-UD/TS-X/CV250/CV250D için

260/6 Ürün No.: 6829-04-2
Ölçme kolu Toplam uzunluk 260 mm, Ölçme ucu  uzunluğu 6 mm

260/33 Ürün No.: 6829-05-2
Ölçme kolu Toplam uzunluk 260 mm, Ölçme ucu uzunluğu 33 mm

260/59,5 Ürün No.: 6829-06-2
Ölçme kolu Toplam uzunluk 260 mm, Ölçme ucu uzunluğu 59,5 mm

Çiftli kontur ölçme kolu – kısa – ConturoMatic T1/T3/TS-UD/TS-X için

150/2x5 Ürün No.: 6829-08-2 
Ölçme kolu Toplam uzunluk 150 mm, Ölçme ucu uzunluğu 2 x 5 mm

150/2x9 Ürün No.: 6829-21-2
Ölçme kolu Toplam uzunluk 150 mm, Ölçme ucu uzunluğu 2 x 9 mm

150/2x16,5 Ürün No.: 6829-33-2
Ölçme kolu Toplam uzunluk 150 mm, Ölçme ucu  uzunluğu 2 x 16,5 mm

190/2x1,25 
Disk  

Artikel Nr.: 6829-24
Ölçme kolu Toplam uzunluk 190 mm, Ölçme ucu uzunluğu 2 x 1,25 mm

Çiftli kontur ölçme kolu – uzun – ConturoMatic T1/T3/TS-UD/TS-X için

260/2x10x1,0 
Yakut

Ürün No.: 6829-47
Ölçme kolu Toplam uzunluk 260 mm, Ölçme ucu uzunluğu
2 x 10 mm, Yakut top Ø 1,0 mm

260/2x16,5 Ürün No.: 6829-10-2
Ölçme kolu Toplam uzunluk 260 mm, Ölçme ucu uzunluğu 2 x 16,5 mm

Çiftli kontur ölçme kolu – kısa – ConturoMatic T3/TS-UD/TS-X için

150/2x9x1,5 
Yakut

Ürün No.: 6829-87-2
Ölçme kolu Toplam uzunluk 150 mm, 
Ölçme ucu uzunluğu 2 x 9 mm ve Yakut top Ø1,5 mm

Pürüzlülük ölçme kolu – tekli veya çiftli – ConturoMatic T1-R/TS-R/TS-UDR/T3/TS-X için

190/6 Ürün No.: 6829-65-1,0 
Ölçme kolu Toplam uzunluk 190 mm, 
Ölçme ucu uzunluğu 6 mm

190/2x5 Ürün No.: 6829-89 
Ölçme kolu Toplam uzunluk 190 mm,
Ölçme ucu uzunluğu 2 x 5 mm Elmas 60° 2 μm

Tekli kontur ölçme kolu Conturomatic CV120

120V/6,0 Ürün No.: 8769-0001
Ölçme kolu Toplam uzunluk 120 mm, Ölçme ucu uzunluğu 6 mm

120V/20,5 Ürün No.: 8769-0002
Ölçme kolu Toplam uzunluk 120 mm, Ölçme ucu uzunluğu 20,5 mm

Tekli kontur ölçme kolu Conturomatic CV300

300V/6,0 Artikel Nr.: 10151-0001  
Ölçme kolu Toplam uzunluk 360 mm, Ölçme ucu uzunluğu 6 mm

300V/33 Ürün No.: 10151-0005
Ölçme kolu Toplam uzunluk 360 mm, Ölçme ucu uzunluğu 33 mm

Özel ölçme kolu için örnekler

200/90°/20,5 Ürün No.: 6829-11  
Ölçme kolu Toplam uzunluk 200 mm, 90° bükümlü
Ölçme ucu uzunluğu 20,5 mm 

200/2x33 HG Ürün No.: 6829-145 
Ölçme kolu Toplam uzunluk 200 mm, Ölçme  ucu uzunluğu
2 x 33 mm, 20° bükümlü uçlar – ileri doğru

Geniş kapsamlı ürün çeşitlerimizden küçük bir özet:

ConturoMatic – Ölçüm Kolları

Talep edilmesi halinde başkaca özel temas kollarını da memnuniyetle.
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ConturoMatic TS / GS TS-X (HD) / GM-X TS-XL TS-X move CV120 CV300 Açıklama
ConturoMatic Sistem verileri

Ölçüm araığı-X                                                                 ←→ 250 mm 280 mm 340 mm 370 mm 120 mm 300 mm

Ölçüm araığı-Z                                                                  ↑↓ 320 mm 350 mm 550 mm 350 mm 30 mm 100 mm

Uç temas yönü (alt)                                                            ↓
Uç temas yönü (üst)                                                        ↑ • – –

Ölçüm yönü                                                                      ←→ – –

X-temas                                                                              ⇤⇥ – – –

Ölçüm hızı 0,1-3,0 mm/sn 0,03-1,75 mm/sn

Otomatik optimize – –

Konumlandırıcı hızı 25 mm/sn‘ye kadar 25 mm/sn‘ye kadar

Ölçüm sistemi(sistemleri) görsel dijital dijital

Ölçüm verisinin işlenmesi dijital

Ölçüm sistemi çözünürlüğü 0,001 µm 0,001 µm 0,001 µm 0,001 µm 0,01 µm 0,01 µm

Kılavuz elemanları mekanik aerostatik aerostatik aerostatik mekanik mekanik

İş parçası ağırlığı mak. 35 kg 25 kg (50 kg TS-X HD) 50 kg 150 kg 30 kg 75 kg Merkezlenmiş Yük

Hata sınır değerleri*
Toplam hata +/-(0,9+L/100) µm +/-(0,85+L/100) µm +/-(0,85+L/100) µm +/-(0,85+L/100) µm L = mm cinsinden ölçüm yolu

X-ekseni +/-(0,75+Lx/100) µm +/-(0,5+Lx/100) µm +/-(0,5+Lx/100) µm +/-(0,5+Lx/100) µm +/-(1,2+2Lx/25) µm +/-(1,0µm+Lx/25) µm Lx = X-ölçüm yolları mm olarak 

Z-ekseni +/-(0,75+Lz/100) µm +/-(0,5+Lz/100) µm +/-(0,5+Lz/100) µm +/-(0,5+Lz/100) µm +/-(1,8+2Lz/25) µm +/-(1,5µm+2Lz/25) µm Lz = Z-ölçüm yolları mm olarak 

Kılavuz uzdüzeltmesi (0,15+L/100) µm (0,08+L/100) µm (0,08+L/100) µm (0,08+L/100) µm (1,5+L/25) µm (1,2+L/25) µm L = Ölçüm yollaro mm olarak

Ölçüm noktası mesafesi X 0,5 - 25 µm 0,5 - 10 µm 0,5 - 10 µm 0,5 - 10 µm 0,5 - 17 µm

Radyus ölçümü ± 0,005 % nominal R12,5 mm ± 0,05 % nominal R12,5 mm

Mesafe ölçümü +/-(1,2+L/100) µm +/-(1,8+L/25) µm

Açı ölçümü ≤ 30“ ≤ 20“ ≤ 20“ ≤ 20“ ≤ 2´

ConturoMatic yazılım
Kontur

Çap • – –

NC-Otomatik ölçüm

NC-Otomatik değerlendirme

Pürüzlülük
Kullanılabilirlik • – –

Ölçüm değeri aralığı Z/X 1,0/250 mm 350/280 mm 550/340 mm 350/370 mm – –

Uygulama alanları Ra Ra ≥ 0,1 µm Ra ≥ 0,05 µm Ra ≥ 0,1 µm Ra ≥ 0,05 µm – –

Uygulama alanları Rz Rz ≥ 1,0 µm Rz ≥ 0,5 µm Rz ≥ 0,8 µm Rz ≥ 0,5 µm – –

Ölçüm noktası mesafesi ca. 0,5 µm ca. 0,5 µm ca. 0,5 µm ca. 0,5 µm – –

Çözünürlük 5% BD 5% BD 5% BD 5% BD – – BD = Belirlenen Değer

Ölçüm hızı 0,1 mm/sn 0,1 - 0,5 mm/sn 0,1 - 0,5 mm/sn 0,1 - 0,5 mm/sn – –

Ölçüm kuvveti 7,5 mN 7,5 mN 7,5 mN 7,5 mN – –

Teknik Veriler

* T&S şartnamesine göre koşullar     • = Opsiyon     – = Mevcut değil Güncelleme Tarihi: 01.01.2019
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Kalite Güvencesi 
Uygun ölçüm ekipmanı kullanımından daha fazlası 

Derinlemesine bilgi, güvenilir ölçüm cihazları, ergonomik kullanım ve uygun aksesuar  
kullanımının optimum kombinasyonudur.

Esneklik, maliyet baskısı ve kısa kurulum süreleri konusundaki artan talepler, en verimli şekilde  
kullanılabilen evrensel olarak kullanılabilir aksesuarları gerektirir. Profesyonel yardım sistemleri, örneğin 

esneklik, güvenlik, maliyet verimliliği ve cevap verebilirlik gibi rekabetten belirgin bir farklılaşma sunar.

Ergonomi sadece rahat  
ve etkili bir çalışma anlamına gelmez 

Bilgi birikimimizden ve ileriye dönük ürünlerimizden yararlanın. 
T&S‘in ölçüm cihazları şu anlama gelir:

Özel, ergonomik ve yenilikçi konseptler - Basit parçalardan karmaşık akıllı ölçüm cihazlarına kadar. 
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Merkezleme 
ve Sıkma Sistemleri
“Ölçülecek parça ölçüm cihazına nasıl yerleştirilmeli”
Güvenilir ölçüm cihazları, ergonomik ve uygun aksesuarların kullanımı ile bu derin bilgi optimal kombinasyondur.
Günümüzde modern üretim yöntemleri ölçüm cihazlarının nitelikleri sayesinde doğruluk sınırına erişiyor. Ölçülecek parçanın doğru tespit edilmesi  
(= yerleştirilmesi) çok önemlidir, çünkü bu işlem bir ölçümün kalitesi için belirleyicidir. Doğru hizalama ve sıkma işlemi için çok fazla zaman harcansa bile, 
test numunesi doğru konumlandırılmamış ise, doğru ölçüm sonucuna erişilemez. Bu bakımdan pratik uygulamada erişilebilir ölçüm güvenliğinin büyük bir 
kısmı ölçüm cihazı içindeki yetersiz konumlandırma nedeniyle kaybolup gitmektedir. Numunelerin doğru tutucu ile ölçülmesi zaman alan bir girişim. Lakin 
zaman sanayide nakit paradır.

Ve en önemlisi:
Hatasız numuneler, kesin olmayan ölçümlerle fark edilmemiş olması üretim kalitesine ve imaj kaybına neden olur.

Bunu ortadan kaldırmak için özel olarak ölçüm makinelerinde kullanılmak üzere bir dizi merkezleme ve sıkma sistemleri geliştirmiş bulunuyoruz. Bu sistemlerin  
ana uygulama alanları kontur ölçüm sistemleri, form ölçüm sistemleri, koordinat ölçüm sistemleri ve optik test cihazlarıdır. T&S merkezleme ve sıkma 
sistemleri özel olarak test makinelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir ve kesin ölçüm sonuçlarının bir garantörüdür. Eğer standardımız yeterli gelmiyor 
ise, özel talepleriniz için birlikte size bireysel çözümler bulabiliriz.

 Sıkma ve merkezleme sistemlerimizin avantajları:

 Esneklik

 Kolay ve hızlı kullanım

 Sonradan yapılan merkezleme işlemini prensip olarak gereksiz kılan yüksek kesinlik

 Üretim koşullarında kullanım için dayanıklılık

 İnce duvarlı parçaların merkezlenmesi için ayarlanabilir sıkma kuvveti
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Merkezleme ve Sıkma Sistemleri
UZ – Serisi
Yuvarlak test numunelerinin dış ve iç merkezleme işlemi için üniversal  patentli sistem kılavuzu, doğrusal olmayan bir eğriye tekabül etmektedir. Böylece dışarıya 
doğru artan bir merkezleme kuvvetine erişmekteyiz. Büyük parçalar, daha büyük bir kuvvetle geldiğinden  hafif parçalara göre daha büyük bir kuvvetle merkezlenmektedir.  
Merkezleme elemanları dişli vasıtasıyla tutturulur ve istenilen durum için ayarlanabilir. Ortak ölçüm cihazlarının tablalarına sabitleme imkanı bulunan bir adaptör içermektedir.  

UZ-240 yuvarlak parçalarda Ø 230 mm dış ve iç merkezleme mıknatıslı (opsionlu)

UZ-160 yuvarlak parçalarda Ø 145 mm dış ve iç merkezleme
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UZ-160 uygulama alanı UZ-240 uygulama alanı

Uygulama Alanları

Ölçümler merkezleme pimlerinin iç konumundaÖlçümler merkezleme pimlerinin iç konumunda Ölçümler merkezleme pimlerinin dış konumundaÖlçümler merkezleme pimlerinin dış konumunda

UZ-160 UZ-240

DA Dış Çap Ölçme Aparatı Ø 160 mm Ø 240 mm

Y Yükseklik (merkezleme çubukları olmadan) 40 mm 42 mm

PA Parça bağlama alan çapı Ø 145 mm Ø 230 mm

Mi Merkezleme - İç Ø 9 – 116 mm Ø 9 – 206 mm

Md Merkezleme - Dış Ø 3 – 110 mm Ø 3 – 200 mm
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AZ-1

AZ – Serisi
Form testi elemanı için mekanik dış merkezleme sistemi. AZ- Serisi form ölçüm sistemleri üzerine monte etmek için merkezleme ve konumlandırma olarak tasarlanmıştır.  Dış halkanın 
döndürülmesi ile üç kol merkezine hareket eder. Kollar spiral yay aracılığı ile gerilir ve böylece numune merkeze yerleşir. İyi bir mekanik özelliği sahip olduğundan genelde tekrar 
merkezleme yapılması gerekmez ve bu şekilde gereksiz vakit kaybı oluşmaz. İnce duvarlı parçaların merkezlemesi için ayarlanabilir sıkma kuvveti. 

Müşteri talepleri üzerine özelleştirilmiş versiyonlar

 Ayarlanabilir merkezleme

 Disk için merkezleme kolları delikleri

 Manyetik şeritler ile parça destek plakası

KZT-160 Devirme ve Merkezleme KZT-160 UZ-160 ile adapte olmuş Devirme ve Merkezleme

KZT – Serisi
Merkezleme ve tesviye için eğim, X-Y aks yatakları ayarlanması. İnce dişli miller sayesinde manüel yerleştirilir. Her bir eksen, konum ve eksenel eğimi ayarlanabilinir.  İsteğe bağlı olarak 
KZT devirme ve merkezleme masası ile UZ/AZ ile teslim edebilinir.

Merkezleme ve Sıkma Sistemleri
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ZS – Serisi
Radyal döner pikap ile merkezleme açısı ayarlanabilir mengene. Merkezlemedeki gerilim sayesinde eksen simetrik parçalarda her zaman ölçüm ekseninde. Farklı ölçülerdeki parçalar 
ölçülürken bile tutucunun yer değiştirmesi gerekmez. ZS-Mengene isteğe bağlı radyal rotasyon ünitesi ve açı ayarı mevcuttur.

Çapları - döndürülebilir ve ayarlanabilinir merkezleme 

ZSR-60 Yanak genişliği 60 mm

ZSR-60

Sıkıştırma alanı:    5 mm – 75 mm
Dönme aralığı +/- 45°
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Parça Tutucu

WSF

WSE-300

WSE – Serisi 
Kontur ölçüm sistemlerinde halka açı ayarlanabilinir Üniversal Tutucu. Ortasının boş olması nedeniyle, 
parça bir kerede ölçülebilinir. Eğme / Devirme hareketi sonsuz dişli ile gerçekleşir. Yüzeyin nı için dahil bir 
hareketli prizma ve destek cıvataları bulunmaktadır.

Kanallarda hareket edebilen bir prizma ve destek cıvataları dahil edilmiştir.

Numunenin eğilmesini önlemek için, esnek çekme tutma elemanı cihazın içine entegre edilmiştir.  
İsteğe bağlı olarak da yaylı dayanak topları ile uç yüzü ve manyetik uçların kontrol edilecek parçanın 
sağlamlaştırılması için eklenebilinir.

WSF – Serisi
Açı ayarlanabilir PA-eksenli 3 yanak döner aparat.
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WP / WPS – Serisi
Paralel miller üzerine oturan parçalar (WP) Sabit prizmalara alternatif olarak ve ayarlanabilir eğim açısı ile prizmalar (WPS). Bu düzenlemenin avantajı hafif olması, büyük kapsamı  
(O 25 – 350 mm), yukarıdan ve aşağıdan kolay erişebilirliği.
İsteğe bağlı olarak parça sabitleme için kayar dayanak ve elemanlar verebilirz.

SG – Serisi
Ergonomik eğimli tahrik tekerleği ile açısalaçısal ayarlama yapılabilmesi için radyal döner birimi.  
Lazer desenli gönyeden döner açısının okunması. Dönme ekseni ayar konumunda bir sıkıştırma kolu 
ile sabitlenebilir.

DP – Serisi
Açı ölçeği ile açısının ayarlanması için bir radyal döner ünite. Dönme 
ekseni kümesindeki bir sıkıştırma kolu ile Pozisyon sabitlenebilinir.
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VZ-1 ile AZ-1 Merkezleme Aparatları - örnek

VZ-1 ile AZ-1 Merkezleme Aparatları

VZ – Serisi
Döner tezgahlı sistemler için entegre, titreşimi az özel vakumlu pompa ile 
donatılmış, akü ile çalıştırılan vakumlu merkezleme ve tespit sistemi Klasik 
yöntemlerle artık sıkılamayan test numuneleri için (küçük veya yassı parçalar, 
bilyeler veya pimler) ya da toplam boy bakımından test edilmesi gereken test 
numuneleri için (asimetrik parçalar vs.).

Bir bakışta avantajları

 Esneklik

  Basit, hızlı kullanım

  Yüksek hassasiyet, gereksiz yeniden merkezleme

  Üretimde kullanımı için sağlam mekanik yapısı 

  İnce duvarlı parçaların merkezlemesi için ayarlanabilir sıkma kuvveti

Parça Tutucu
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Kontur- ve Pürüzlülük Standartları
Her bir ölçüm cihazı sadece referansı kadar iyidir. Kendi denetiminize ölçüm cihazları doğruluğu ve kontrolü GEMAS VDI / VDE 2629, ile kontur-  
ve pürüzlülük için geniş bir yelpazede sunuyoruz. Mastarlarımız tipe göre sertleştirilmiş ve yaşlı galvaniz çelikten veya karbür tipine göre 
üretilir. İsteğe bağlı olarak elmas sertliği, son derece dirençli olan yüzey kaplama kullanılabilir. Güvenilir bir mastar, sağlam tutucu blokları 
yada ayarlanabilinir eğim eksenleri desteklemek için mevcut.

 Kalibrasyon mastarlarımız için aşağıdaki test sertifikalarını sunabiliriz:
 T&S Kalibrasyon Sertifikası (Standart)

 DAkkS -  Kalibrasyon Sertifikası 

 PTB Kalibrasyon Dökümanı

KN180

KRN60 KN15

KN85
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Kalibrasyon standartları
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Komütatör Test Sistemleri

IKP-500 otomatik pozisyonlama Komütatör Kontrol Sistemi 

Komutatör Test Sistemleri – Dünya Çapında
Biz elektrik motorlarının dinamik ve geometrik test sistemlerinin dünya çapında geliştiricisi ve üreticisiyiz. Yaratılan çözümler, üretim hatlarında manüel süreç kontrolü için kullanılan 
basit ve maliyet bakımından ucuz bir kontrol sistemidir. 2 saniyeden daha az bir süre ile % 100 süreç içi kontrol sistemine otomatik olarak kendini ayarlayabilir geniş ve akıllıdır. 

Kalite ve sistemlerimizin yenilik ilgili pazar rakipleri kuvvetle Çözümlerimizle yönelik olduğu gerçeği ile az değil gösterilmiştir.

 Komutatörmatik Mekaniği ve Sensörleri
  Yenilik: Numune Ölçü elemanlarını ve prizmayı otomatik ayarlanabilir kontrol istasyonu
  Yenilik: Dinamik rotor testi; Kolektörün açısal yer  değiştirmesinden eğik oluk tabakalı çekirdek
  Sağlam mekanik aksam ve ergonomik çalışma 
  Kolayca ayarı değiştirilebilir elemanlar 
  Çok kısa donanım değiştirme süresi 
  Modüler yapı 
  Genişletilmiş ölçüm görevlerinin kolay adaptasyonu   
  Yeni kontrol sistemlerinin entegrasyonu, örneğin pürüzlülük 
  USB bağlantısı ile hızlı veri aktarımı
  Dinamik bilgi alımı ve Endüktif yer değiştirme sensörü sinyallerinden 4000 MW/s aynı anda 

    8 kanala kadar çıkışı   
  Neredeyse tüm yaygın transdüserlerin ve arayüzlerin  entegrasyonu 
  Dokunsal ve temassız lazer sensörler uyarlanabilir
  Çeşitli motor kontrolleri  
  Üretim hatlarında kullanılan PLC ile haberleşme
  Üstün CAQ sistem ile bilgi aktarımı 
  E/A değişken uzaktan kumanda şalterleri entegrasyonu 

Komutatör Testır

 Komutatör.info -yazılımı
  Hemen hemen tüm komütatör geometrisinin algoritmalarının entegrasyonu 
  Sonuçların sayısal ve grafiksel gösterimi, tolerans aşımlarının grafiksel gösterimi
  Doğrusal, kutupsal ve birleştirilmiş görüntüleme
  Spc değerlendirme CAQ veri aktarımı,üretim hatlarının PLC’si ile haberleşme
  Tablo olarak sonuç sunumu
  Kullanıcı yönetimi
  Üretim PLC’si ile haberleşme ve kontrol giriş çıkış durum göstergesi

 Parametrelerin değerlendirilmesi:
  Köprü atlama ve döküm komütatör de köprü atlama
  Segment şekli sapması
  Komutatör devresi ve yuvarlaklık
  Komutatör çapı , paket çapı
  Mil ve vidaya eş merkezlilik
  Saksı komütatörde eş merkezlilik
  Mil yuvarlaklığı ve şaft çapı
  Plaka paketine açısal uzaklık
  Saksı paketlerde paket dolaşımı ve eş merkezlilik
  Kaynak kanca yüksekliği  
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Özel ölçme teknikleri
Ihtiyaçlarınızın özel çözüme mi ihtiyacı var? 
Sorun değil! Yardımcı aparatlardan özel yazılıma kadar, deneyimli uzmanlarımız tarafından 
uygun bir çözüm bulunacaktır. 

 UM-Serisi
 Ayarlanabilir Z eksen ünitesi.

 Hızı ayarlanabilir motor tahrikli Z ekseni:                     
 Pürüzlülük ölçüm cihazları
 CCD ölçüm kameraları
 Analog ve dijital mikroskoplar
 Ölçme kolları
 Lazer sensörler vb.                                                                                                                                                  

X-Y-R destek tablası ileUM-500                                                          

0°
45°

Pürüzlülük testi için döner montajAyarlanabilir ölçme kolu tutucusu Merkezleme MengenesiLazer ile yatak çapı testi 
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ISO 9001:2015-Sertifikası
DEKRA Certification GmbH 
tarafından onaylanmıştır.

T&S-Müşteri Servisi
İhtiyacınız olduğunda yardıma hazırız!
Her şeyin sorunsuz çalışması güzel bir şeydir. Fakat sorunlar ortaya çıkarsa, bireysel servis hizmetleri vermek bizler için olağan bir durumdur.
Teknik olarak mükemmel ürünler teslim etmek bizim için yeterli değildir. Servis, Know-how ve müşterilerimize verilen destek aynı şekilde birinci sınıf olmalıdır.
Buna ilave olarak ürünlerimizi geliştirirken sağlamlığa ve uzun ömürlülüğe özel bir önem vermekteyiz. T&S, „Made in Germany“ teknolojisi temel fikrini bir 
taahhüt olarak algılamakta ve ağırlık olarak yerel (Alman) iş ortakları ve yan sanayi üreticileriyle iş birliği yapmaktadır.
Bu durum yalnızca kalitenin güvence altına alınması için değildir. Aynı zamanda her şeyden önce kısa çözümler de sağlamaktadır.

Satıs¸ sonrası servis
Fikir ve eylemlerimizle her zaman yanınızdayız. 20 Yılı aşkın geniş bilgimizden ve yüzlercesi dünya genelinde teslim edilmiş sistemlerimizden yararlanabilirsiniz. 
Çalışma saatlerimiz için bizlere telefon ya da elektronik posta ile ulaşabilirsiniz. İhtiyaç olduğunda  teknisyenlerimiz her zaman yanınızda.

Bizlerden bekleyebilecekleriniz
 Kibar, yardımsever ve profesyonel servis ekibi 
 Teknik satış bölümümüz tarafından sunulan proje danışmanlığı 
 T&S-şirket bünyesi içinde tamir servisi 
 Mahalde yapılan tamir işleri için teknik müşteri servisi 
 Bakım tarihleri bizler tarafından takip edilen bakım anlaşmaları 
 T&S bünyesinde veya iş yerinizde kullanıcı ve kurulum eğitimleri 
 Telefon ile ve elektronik posta yoluyla ücretsiz teknik müşteri hizmeti 
 Tamir süresi boyunca olanaklar ölçüsünde çalışmayı devam ettirmek için ödünç verilen ürünler 
 Dünya genelinde müşteri hizmetleri
 Algılayıcı tamir servisi
 Ücretsiz yazılım bakımı

Arayın bizi!
Telefon +90 (0) 224 443 01 73 / 74 ya da info@maximator.com.tr

T&S Gesellschaft für Längenprüftechnik mbH, ürün kataloğunda yer alan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesi için sorumluluk kabul etmez. 
Kataloğun bu sayısının yayımlanması ile önceki sayılar geçerliliğini yitirmektedir.
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T&S Gesellschaft für Längenprüftechnik mbH, ürün kataloğunda yer alan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesi için sorumluluk kabul etmez. 
Kataloğun bu sayısının yayımlanması ile önceki sayılar geçerliliğini yitirmektedir.

Maximator Yüksek 
Basınç Sistemleri Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti

Alaattinbey Mahallesi 635. Sok. 
Otomasyon Plaza No: 27  

16120 Nilüfer / BURSA

Telefon +90 (0) 224 443 01 73-74
Faks +90 (0) 224 443 04 74

info@maximator.com.tr

www.maximator.com.tr

T&S Gesellschaft für Längenprüftechnik mbH 
Limitet Şirketi

Rhönstraße 2a 
97490 Poppenhausen 

Almanya

Tel. +49 (0)9725 7106-0 
Fax +49 (0)9725 7106-33

info@ts-messtechnik.de

www.ts-messtechnik.de

j u s t m e a s u r e


