
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ซอฟแวร์ชัน้สงูแบบ REACTION (REAltime Cutting Tool InspectON) 

 เซนเซอร์รับภาพ CCD camera ขนาด 1.3 ล้านพิกเซล 

 ใช้แสงเลก็น้อยในการจบัภาพ จงึลดผลกระทบในการเกิดจดุความร้อนบนชิน้งาน (hot spots) 

 กล้องจลุทรรศน์ขนาด 12x ก าลงัขยาย 12.5x-145x 

 สามารถตรวจวดัขนาดและจบัขอบได้พร้อมกนั รวมทัง้ใช้สีในการเปรียบเทียบได้ในภาพเดียวกนั 

 ระบบควบคณุก าลงัขยายอตัโนมตัสิัง่การโดยคอมพิวเตอร์ 

 ฐานวางพร้อมตวัแปลงรหสั 

 เคร่ืองหมายแสดงคา่โฟกสั 

 ชดุค าสัง่อตัโนมตัิ 

 วดัขนาดแบบเคลื่อนท่ีโดยใช้โปรแกรม CAD ซ้อนทบัไปในตวั 

 สอบเทียบความเสถียรของก าลงัขยายแบบอตัโนมตัิ 

 มีการเทียบสเกลแบบแบ่งสว่น 

 Euro-Tech PGEB6 เข้ารหสัเช่ือมตอ่ข้อมลู USB ได้ 6 ช่องทาง 

 สามารถอพัเดตโปรแกรมได้ตลอดการใช้งาน 

 

คุณสมบัตขิองรุ่น 

ระบบตรวจสอบเคร่ืองมือตัด PG 1000 

ข้อมูลจ ำเพำะอุปกรณ์ 

 
กล้องจลุทรรศน์: *00484-1A 12X ระบบใยแก้วน าแสง 

ก าลงัขยาย: 12.5x, 20x,30x, 40x, 50x, 60x, 70x, 80x ,90x ,110x,120x, 125x, 

130x, 145x, และ 212.5x 

ขอบเขตการมองเห็น: 12.5x= 25มม. , 20x= 16.7มม. , 30x= 11.6มม. , 40x= 8มม. , 50x=6.6มม. , 

60x=5.4 มม. , 70x=4.55มม. , 80x =4.0มม. , 90x =3.5มม. , 110x=3.0มม. , 

120x=2.8มม. , 125x=2.6มม. , 130x=2.5มม. ,   145x=2.3มม. 

กล้อง: *1.3 ล้านพิกเซล 1/2.” Format USB CCD color camera 

คอมพิวเตอร์: *Dell mini tower หรือ Desktop, i3 หรือสงูกวา่  quad core processor  

Ram 3 GB  Hard drive 250 GB , Digital DVI video interface 

จอแสดงผล: จอ wide screen  20- 22 นิว้ 

 

ระบบปฎิบตัิการ: Windows 7 32 หรือ 64 บิต 

สเกล: Fagor 

แหลง่ก าเนิดแสง: หลอดไฟ LED  สามารถปรับความเข้มข้นแสงได้ 

ภาษา: องักฤษ 

ซอฟต์แวร์: เอกสารซอฟต์แวร์ทัง้หมดเป็นแบบอิเลก็ทรอนิกส์ สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี www.pg1000.com 

ความละเอียดจอ: ต ่า = 0.020 มม. (.00078”) 

สงู =0.0017 มม. (.00012”) 

การทวนซ า้: 0.005   mm (0.002”) 

การรับประกนั: รับประกนัผลิตภณัฑ์เฉพาะท่ีซือ้กบั EURO-TECH เทา่นัน้ โดยมีก าหนดระยะเวลา 1 ปีตัง้แตว่นัท่ีซือ้ 

ข้อมลูทัว่ไป:   ขนาด: 24 x 19 x  18  นิว้, น า้หนกั 140 ปอนด์, ก าลงัไฟฟ้า: 110 โวลต์ (รองรับ 220 โวลต์) 

 

 

เอกสารรายงานสอบเทียบ 

การตรวจสอบเคร่ืองมือโดย

ใช้ค าสัง่ตรวจจบัขอบ 

เอกสารรายงานการ

ตรวจสอบเคร่ืองมือ 

การซ้อนทบัของไฟล์ .dxf 

*Euro tech สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนกล้องจลุทรรศน์ การอา่นข้อมลูดิจิตอล สเกล กล้องและคอมพิวเตอร์ของผู้ผลติ ระบบปฏบิตัิการ รวมถึงชิน้สว่นคอมพิวเตอร์ตามความจ าเป็น 
1REAltime Cutting Tool InspectiON 
2ชดุก าลงัขยายขึน้อยูก่บัวนัทีส่ัง่สินค้า 
3ภาษาของระบบปฏิบตัิการสามารถเปลี่ยนได้ภายหลงัจากการแนะน าการใช้งานเบือ้งต้น 

 



 

 

ข้อมูลจ ำเพำะด้ำนซอฟต์แวร์ 

ภาษา: องักฤษ เยอรมนั 

หน้าจอแสดงผล: วนัท่ี , หมายเลขเคร่ือง , ชื่อ(ระบ)ุ , แกนอ้างอิง

อตัโนมติั , ปุ่ มเลือ่นแกน , หน่วยแสดงผล  

Inch/Metric , แถบเมน ู, แถบเคร่ืองมือ ,  

แถบแสดงสถานะ , Note pad ,  

หน้าต่างช่วยเหลอื 

ซอฟต์แวร์เพิม่เติม: สามารถบนัทกึฟังก์ชนัท่ีใช้งานเป็นประจ าได้ 

ข้อมลู: หน้าจอแสดงผลวนัท่ี  ชดุค าสัง่เคร่ืองมือ 

หมายเลขชดุงาน  หมายเลขชดุงานอ้างอิง 

การแปลงรหสัข้อมลู: หน้าจอแสดงผลจดุก าเนิด ก าหนดจดุหมนุ 

มีระบบลอ็คตวัฐาน (ตัง้ค่าเพิ่มเติม)   

คู่มือการใช้งาน: หนงัสอืคู่มือแนะน าการใช้งาน, สามารถคลกิขวา

เพื่อชมวีดีโอสาธิตการใช้งาน 

หน้าจอและการตรวจวดั: บนัทกึผลการค านวณจากรูปภาพบนหน้าจอ 

และประมวลผลการตรวจวดัโดยรวม 

การค านวณ: สามารถเลอืกชดุค าสัง่การค านวณบนหน้าจอ 

และเพิ่มชดุค าสัง่การค านวณพร้อมจ าแนกส ี

บนัทกึหน้าจอเพื่อค านวณการประมวลผลรวม 

บนัทกึผลการค านวณ: บนัทกึการค านวณผล และสร้างในรูปแบบ

รายงาน 

รายงานผล: แสดงผลการค านวณการตรวจวดัโดยตรงผ่าน

หน้าจอ และสามารถแสดงผลในรูป Excel ได้ 

เชื่อมต่อเครือข่ายได้  

รองรับมาตรฐาน ISO 

 

 

*Euro tech สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นกล้องจลุทรรศน์ การ

อา่นข้อมลูดิจิตอล สเกล กล้องและคอมพิวเตอร์ของผู้ผลิต 

ระบบปฏบิตัิการ รวมถึงชิน้สว่นคอมพิวเตอร์ตามความ

จ าเป็น 


