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VµMaster

Standardní vybavení:

VuMaster

kód   popis



FUSION SOFTWARE

-

VIDEODETEKCE HRAN
-

SKENOVÁNÍ PROFILU
-

SPC
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-

-
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-
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-

-
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Funkce:

Venture Touch

kód   popis

Venture
Úspěšná řada přístrojů Venture Touch kombinuje manuální 
ovládání os X-Y a motorické ovládání osy Z. Motorizovaná osa 
Z umožňuje všechny důležité funkce automatického zaostřo-
vání. 
Díky robustní konstrukci vhodný i pro použití v dílenském pro-
středí. Jako opci lze doplnit stojan s granitovou deskou a inte-

prostřednictvím dotykového HD monitoru. Monitor je upev-
něn na nastavitelném držáku u přístroje pro snadné ovládání. 
Fusion Touch měří geometrické prvky: přímky, kružnice, ob-
louky, body.
Jednotlivé měřené body jsou „sbírány“ pomocí funkce auto-
matická detekce hrany. Všechna měření se automaticky uklá-
dají pro případ opakování měření. 
Veškeré měřené funkce jsou zobrazovány na ploše, kde mo-
hou být kótovány. U každé kóty lze zadat tolerance, geometric-
ké tolerance a u každé jsou automaticky zapisovány data pro 
SPC. Výstup z měření může být měrový protokol, export do 
Excel nebo okótovaný výkres.

Modely Venture 3D CNC umožňují, díky CNC řízení, plně zauto-
matizovat měření jednotlivých dílů.
CNC řízení dovoluje také automatické skenování křivky a po-
rovnání se zadanou dxf křivkou pomocí „best fit“.
CNC programování je jednoduchý proces „učení a opakování“ 
= Změřte poprvé díl ručně a program se vytvoří auto- maticky.

Venture Touch
Při opakování již provedeného měření, je obsluha vedena
programem, který pomocí grafického zobrazení auto-
maticky provádí obsluhu, po jednotlivých krocích, celým 
měřením. Všechny funkce osy Z, jako je zaostření, úhel a 
intenzita osvětlení apod. se nastavuje automaticky bez zá-
sahu obsluhy. Výsledkem je měření s nižší vlivem lidského 
faktoru.

Funkce:
- Odměřování s rozlišením 0,5µm
- Optický Zoom 6,5:1 (s opcí CNC)
- Volitelně zoom 12x
- Programovatelné LED osvětlení
- Nástroj Automatické detekce hran
- Dotykové ovládání
- Auto programming
- Motorický autofocus

Venture

kód    popis
Venture 2510    

Venture 2510 Touch  
Venture 2510 CNC   

VI-Vision-Stand Stojan pro venture 2510, robustní ocelový stůl s granitovou deskou.

Osvětlení
Programovatelné LED osvětlení je řízeno přes 
jednoduché ovládání přímo na dotykové obrazovce. 



Venture 3D CNC

-

Venture 3D CNC

kód        popis

Venture XT
Nové zařízení s označením XT je skvělým nástupcem svého předchůdce. Mezi jeho největší benefity jistě patří jeho 
nový robustní vzhled, ale také nové a vylepšené motory, které zajišťují vyšší rychlost posunu a přesnost po jednotli-
vých osách. Prodloužen byl i měřící rozsah v ose Z a to na pozoruhodných 200 mm. Překvapí i joystick s multifunkční 
dotykovou obrazovkou a jeho pohodlné využití při měření.  Novinkou je také možnost naskenování celého objektu 
a jeho následné programovaní. Dalším pozitivem může být i možnost využití skenovací sondy SP25 namísto již 
známé TP20. Použití dotykové sondy je optimalizováno pro modely CNC. V programu lze kombinovat měření pomocí 
videodetekce a dotykové sondy. Volitelně lze instalovat stojan pro automatickou výměnu doteků pro 6 pozic. 
Při vytváření programu stačí změřit jen minimální počet bodů pro danou křivku, poté v dialogovém okně počet bodů 
změnit dle potřeby a nová dráha se automaticky vytvoří, čímž se sníží čas programování i měření.

Funkce CNC přístrojů:
- Programování „Teach and repeat“
- Programovatelné LED osvětlení
- Optický Zoom 6,5:1 (s opcí CNC)
- Volitelně zoom 12x
- Odměřování s rozlišením 0,5µm
- Import/export CAD (volitelně)
- Skenování křivky, porovnání s dxf křivkou
- Funkce sledování SPC
- Export do Excelu
- Autofocus
- Porovnání s CAD modelem (volitelně)
- Joystick s dotykovou obrazovkou

Venture XT

kód         popis
VI-3030-TOUCH-XT  

VI-3030-CNC-XT  

VI-TP20-KIT    Dotykové měření sondou TP20
VI-SP25-KIT    Měření skenovací sondou SP25
AB-CAD-DONGL  
6,5:1 CNC ZOOM   Optika s CNC zoom 6,5:1
12:1 CNC ZOOM   Optika s CNC zoom 12:1



CAD Comparison

SB-A-1371-0163

SA-196

UFB3030

Venture stand

 

kód    popis



kód  popis      A B C D E F



-

-

SPC

-

Videodetekce hran

-
dáním a je uživatelsky velmi přívětivý. Zaškolení pracovníků probíhá ve velmi krátkém čase, než jsou schopni systém 
bezpečně ovládat (2-3 dny). 

Zobrazení naměřených hodnot
Naměřené výsledky jsou zobrazovány ve formě 
plně okótovaného dílu a jsou zabarveny dle vý-
sledku měření OK/NOK pro okamžitý přehled 
o výsledcích měření. 

SPC

okótované rozměry. 

Jednoduché výstupy měření
Kromě výše uvedeného lze okamžitě vytvářet měrový proto-
kol včetně tolerancí a hodnocení OK/NOK, výstup ve formě 
okótovaného výkresu s razítkem nebo exportovat výsledky 
ve formátu Excel. 

Videodetekce hran
Zajišťuje opakovatelný výsledek měření bez vlivu lidského faktoru. 
Během několika vteřin lze vygenerovat stovky datových bodů pro 
výpočet geometrických prvků. Standardní nástroje pro videodetekci 
hran zahrnují: přímku, kružnici, oblouk, bod zaostření a křivku.



-

-

-



Technická specifikace

Manuální systémy
     VuMaster manual        Venture 2510       Venture 3030 Touch XT         Venture Plus 6460
X, Y, Z Měřící rozsah (mm)   400 x 300      250 x 120 x 155      300 x 300 x 200         640 x 600 x 250
Celková plocha stroje   420mm x 320mM        414mm x 262mm    464mm x 462mm      700mm x 940mm
Zatížení skla (kg)    25       25       25            75
Ovládání     Manuální            Manuální      Manuální         Manuální
Uložení     Vzduchová ložiska       Kuličkové vedení      Kuličkové vedení        Vzduchová ložiska

Kamera     
Optika / osvětlení    Telecentrický objektiv,    
     programovatelný horní
     a spodní osvit. 

Rozlišení     0.001mm           0.0005mm      0.0005mm         0.0005mm
Přesnost     7.5µm       2+L/100      2+L/100         2.5+L/150
Zorné pole    12mm*       16mm*      16mm*          16mm*
Zvětšení     20 - 350x               Optický zoom 27x - 175x na 17" monitoru s digitálním zoomem až 1200x
Dotyková sonda  – možnost opce  NE       ANO                       ANO          ANO
Typ sondy -           Renishaw TP20      Renishaw TP20         Renishaw TP20
      
           *s použitím optického adaptéru 0.5x

rozlišení 2048 x 1590  pixelů, čip 8x9 mm, dynamické zpracování obrazu USB2
Zvětšení 6.5:1, osvit horní, spodní  a skrz objetiv.
Vše programovatelné a ve standardu.

CNC systémy
   VuMaster CNC        Venture 2510         Venture 3030 XT         Venture Plus 6460       Venture Plus 6490
X, Y, Z Měřící rozsah (mm) 400 x 300        250 x 120 x 155         300 x 300 x 200      640 x 600 x 250            640 x 900 x 250
Celková plocha stroje 420mm x 320mm        414mm x 262mm    464mm x 462mm   700mm x 940mm        700mm x 1240mm
Zatížení skla (kg)  25         25         25         75               75
Ovládání   CNC / ruční kolečka        CNC / joystick        CNC / joystick        CNC / joystick              CNC / joystick

Uložení   Vzduchová ložiska        Kuličkové vedení     Kuličkové vedení     Vzduchová ložiska         Vzduchová ložiska
Kamera    Rozlišení 2048 x 1590  pixelů, čip 8x9 mm, dynamické zpracování obrazu USB2

Optika / osvětlení  Telecentrický objektiv, 
   programovatelný horní 
   a spodní osvit.  

Rozlišení   0.001mm         0.0005mm         0.0005mm        0.0005mm               0.0005mm
Přesnost   7.5µm         2+L/100         2+L/100         2.5+L/150              2.5+L/150
Zorné pole  12mm*         16mm*         16mm*         16mm*              16mm*
Zvětšení   20 - 350x         Optický zoom 27x - 175x na 17" monitoru s digitálním zoomem až 1200x
Dotyková sonda 
- možnost opce  NE         ANO          ANO          ANO                ANO
Typ sondy           Renishaw TP20        Renishaw TP20       Renishaw TP20               Renishaw TP20
výměník doteků  ANO         ANO                    ANO           ANO
     
            *s použitím optického adaptéru 0.5x

Zvětšení 6.5:1, osvit  horní, spodní  a skrz objektiv.  Vše programovatelné a ve standardu.



Standardní parametry:

Opce:

Kód  Popis       Funkce
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Opce:
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Standardní parametry:

Kód Popis Funkce



Standardní parametry:

Opce:

Kód  Popis       Funkce



Jednotka GMR

Jednotka GXL

- tolerance

Fusion Touch

-
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