
Pryč s kabelem! 
Neomezená kontrola nástrojů a obrobku na Vašem obráběcím stroji.

Duální systém společnosti Renishaw umožňuje použít na 
stroji obrobkovou  sondu a nástrojovou sondu s jediným 
komunikačním modulem.

Nový optický komunikační modul  OMI-2T komunikuje se 
dvěma sondami, typicky novou sondou pro nastavování nástrojů 
Renishaw OTS a inspekční sondou OMP40-2.

Optický komunikační modul  OMI-2T používá technologii 
modulace optického přenosu Renishaw, která brání rušivým 
vlivům světelné interference. OMI-2T se také používá pro 
aktivaci obrobkové sondy nebo nástrojové sondy a poskytuje 
vizuální indikaci aktivovaného zařízení.

Pro detekci poškození nástrojů a rychlé měření délky a 
průměru nástroje je určena nová sonda OTS, první nástrojová 
sonda od společnosti Renishaw, s optickým přenosem. 
Robustní, kompaktní konstrukce bez přívodního kabelu 
umožňuje volný pohyb stolu stroje a je tak ideální pro stroje s 
výměnými paletami nebo otočnými stoly.

Výhody přináší také nová inspekční sonda OMP40-2 s 
modulovaným systémem přenosu signálu. Kompaktní snímací 
systém je možné použít pro automatické ustavení a kontrolu 
obrobku přímo v průběhu obrábění.

Nyní si můžete vybrat, protože OMI-2T dokáže řídit dvě sondy. 
Vyberte si  libovolné dvě sondy s modulovaným optickým 
přenosem z nabídky společnosti Renishaw, které budou nejlépe 
vyhovovat vaší aplikaci.

Různé kombinace 
sond
Flexibilní konfigurace systému dvou 
sond používajících jeden přijímač 
mohou nabídnout řešení pro většinu 
vašich obráběcích úloh.

Nástrojová sonda 
bez kabelů
Díky tomu, že nová sonda OTS pracuje 
bez kabelů, je snadné ji nainstalovat a 
použít a na kompaktních obráběcích 
centrech a strojích s otočnými stoly 
nebo zdvojenými paletami.

Rychlé a přesné 
ustavení a kontrola
Investováním do automatickou 
kontrolou dílců a nástrojů přímo na 
Vašem  stroji ušetříte čas a snížíte 
zmetkovost ve vaší výrobě a budete 
ještě více konkurenceschopnější.

Duální systém přenosu optického 
signálu -
zlepšete kvalitu výroby a zkraťte 
seřizovací časy!

www.renishaw.com/mtp
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Další informace
Informace o výše uvedených produktech můžete získat na adrese 
www.renishaw.com a v oddíle Machine tool products (Výrobky pro obráběcí stroje).

Informace o kontaktech na zastoupení po celém světě jsou k dispozici na našem hlavním 
webovém serveru www.renishaw.com/contact

Název RENISHAW® a emblém sondy použitý v logu RENISHAW jsou registrované 
ochranné známky společnosti Renishaw plc ve Velké Británii a jiných zemích. 

apply innovation je ochranná známka společnosti Renishaw plc.

Specifikace – obrobková sonda OMP40-2 
 
Hlavní použití  Velmi malá obráběcí centra, vrtačky a závitořezné stroje.

Rozměry Délka   50 mm Průměr: 40 mm

Typ přenosu signálu  360° infračervený optický přenos 

Provozní rozsah Až do 4 m

Přijímač/interface  OMI-2T (OMI-2,OMM/MI12 pro jednotlivé instalace) 

Směry snímání  Vícesměrová: ± X, ± Y, +Z

Opakovatelnost v jednom směru  1,0 µm

Spínací síla  5,85 N (rovina Z, výchozí nastavení)   

Zdvih doteku, rovina XY ± 11 mm (dotek 50 mm) 
 Směr +Z 6 mm 

Typ baterie  2x lithio-thionylchloridové 1/2 AA (3,6 V)

Životnost baterie pohotovostní režim 180 dnů       
 5% užívání 80 dnů        
 nepřetržitý provoz 140 hodin     

Krytí  IPX8

Specifikace – sonda pro nastavování nástrojů OTS 
 

Hlavní použití  Kontrola délky a průměru nástroje u vertikálních obráběcích center.

Rozměry Délka  119 mm Výška: 93 mm

Typ přenosu signálu  Směrovatelný infračervený optický přenos 

Provozní rozsah 4 m 

Přijímač/interface  OMI-2T (OMI-2 pro jednotlivé instalace)

Směry snímání  Vícesměrová: ± X, ± Y, +Z

Opakovatelnost v jednom směru  1,0 µm

Zdvih doteku, rovina XY ± 3,5 mm 
 Směr +Z 6 mm 

Typ baterie  2x lithio-thionylchloridové 1/2 AA (3,6 V)

Životnost baterie pohotovostní režim 180 dnů       
 5% užívání 100 dnů        
 nepřetržitý provoz 300 hodin      

Krytí  IPX8

Specifikace – interface/přijímač OMI-2T  
 
Hlavní použití  Kombinovaný optický vysílač/přijímač/interface, který sekvenčně 
 přenáší a zpracovává signály pro dvě různé sondy.

Rozměry Délka   46,7 mm Průměr: 84 mm

Napájení  12 až 30 V ss

Krytí  IPX8

Ovládání ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ  2 páry výstupů „M“ kódu pro výběr požadované sondy

Výstup 2x signál stav sondy 
 chybový signál  
 nízký stav baterií


