เอกสารรายงานการ
ตรวจสอบเครื่ องมือ

การตรวจสอบเครื่ องมือโดย
ใช้ คาสัง่ ตรวจจับขอบ

ระบบตรวจสอบเครื่ องมือตัด PG 1000

การซ้ อนทับของไฟล์ .dxf

เอกสารรายงานสอบเทียบ

คุณสมบัตขิ องรุ่ น


ซอฟแวร์ ชนสู
ั ้ งแบบ REACTION (REAltime Cutting Tool InspectON)



เซนเซอร์ รับภาพ CCD camera ขนาด 1.3 ล้ านพิกเซล



ใช้ แสงเล็กน้ อยในการจับภาพ จึงลดผลกระทบในการเกิดจุดความร้ อนบนชิ ้นงาน (hot spots)



กล้ องจุลทรรศน์ขนาด 12x กาลังขยาย 12.5x-145x

Windows 7 32 หรือ 64 บิต



สามารถตรวจวัดขนาดและจับขอบได้ พร้ อมกัน รวมทังใช้
้ สีในการเปรี ยบเทียบได้ ในภาพเดียวกัน

Fagor



ระบบควบคุณกาลังขยายอัตโนมัตสิ งั่ การโดยคอมพิวเตอร์

อังกฤษ



ฐานวางพร้ อมตัวแปลงรหัส

เอกสารซอฟต์แวร์ทงหมดเป็
ั้
นแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาวน์โหลดได้ ที่ www.pg1000.com



เครื่ องหมายแสดงค่าโฟกัส



ชุดคาสัง่ อัตโนมัติ



วัดขนาดแบบเคลื่อนที่โดยใช้ โปรแกรม CAD ซ้ อนทับไปในตัว



สอบเทียบความเสถียรของกาลังขยายแบบอัตโนมัติ



มีการเทียบสเกลแบบแบ่งส่วน



Euro-Tech PGEB6 เข้ ารหัสเชื่อมต่อข้ อมูล USB ได้ 6 ช่องทาง



สามารถอัพเดตโปรแกรมได้ ตลอดการใช้ งาน

ข้ อมูลจำเพำะอุปกรณ์

กล้ องจุลทรรศน์:
กาลังขยาย:
ขอบเขตการมองเห็น:

*00484-1A 12X ระบบใยแก้ วนาแสง

ระบบปฎิบตั ิการ:

12.5x, 20x,30x, 40x, 50x, 60x, 70x, 80x ,90x ,110x,120x, 125x,
130x, 145x, และ 212.5x

แหล่งกาเนิดแสง:

สเกล:

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

ภาษา:

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.
กล้ อง:
คอมพิวเตอร์:

ซอฟต์แวร์ :
ความละเอียดจอ:

*1.3 ล้ านพิกเซล 1/2.” Format USB CCD color camera
*Dell mini tower หรือ Desktop, i3 หรือสูงกว่า quad core processor
Ram 3 GB Hard drive 250 GB , Digital DVI video interface

จอแสดงผล:

จอ wide screen 20- 22 นิ ้ว

หลอดไฟ LED สามารถปรับความเข้ มข้นแสงได้

ต่า = 0.020 มม. (.00078”)
สูง =0.0017 มม. (.00012”)

การทวนซ ้า:
การรับประกัน:
ข้ อมูลทัว่ ไป:

0.005 mm (0.002”)
รับประกันผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ซื ้อกับ EURO-TECH เท่านัน้ โดยมีกาหนดระยะเวลา 1 ปี ตงแต่
ั ้ วนั ที่ซื ้อ
ขนาด: 24 x 19 x 18 นิ ้ว, น ้าหนัก 140 ปอนด์, กาลังไฟฟ้า: 110 โวลต์ (รองรับ 220 โวลต์)

*Euro tech สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนกล้ องจุลทรรศน์ การอ่านข้ อมูลดิจิตอล สเกล กล้ องและคอมพิวเตอร์ ของผู้ผลิต ระบบปฏิบตั ิการ รวมถึงชิ ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ตามความจาเป็ น
1

REAltime Cutting Tool InspectiON

2

ชุดกาลังขยายขึ ้นอยูก่ บั วันทีส่ งั่ สินค้ า

3

ภาษาของระบบปฏิบตั ิการสามารถเปลี่ยนได้ ภายหลังจากการแนะนาการใช้ งานเบื ้องต้ น

ข้ อมูลจำเพำะด้ ำนซอฟต์ แวร์
ภาษา: อังกฤษ เยอรมัน
หน้ าจอแสดงผล:

วันที่ , หมายเลขเครื่ อง , ชื่อ(ระบุ) , แกนอ้ างอิง
อัตโนมัติ , ปุ่ มเลือ่ นแกน , หน่วยแสดงผล
Inch/Metric , แถบเมนู , แถบเครื่ องมือ ,
แถบแสดงสถานะ , Note pad ,
หน้ าต่างช่วยเหลือ

ซอฟต์แวร์ เพิม่ เติม:
ข้ อมูล:

สามารถบันทึกฟั งก์ชนั ที่ใช้ งานเป็ นประจาได้
หน้ าจอแสดงผลวันที่ ชุดคาสัง่ เครื่ องมือ
หมายเลขชุดงาน หมายเลขชุดงานอ้ างอิง

การแปลงรหัสข้ อมูล:

หน้ าจอแสดงผลจุดกาเนิด กาหนดจุดหมุน
มีระบบล็อคตัวฐาน (ตั ้งค่าเพิ่มเติม)

คู่มือการใช้ งาน:

หนังสือคู่มือแนะนาการใช้ งาน, สามารถคลิกขวา
เพื่อชมวีดีโอสาธิตการใช้ งาน

หน้ าจอและการตรวจวัด:

บันทึกผลการคานวณจากรูปภาพบนหน้ าจอ
และประมวลผลการตรวจวัดโดยรวม

การคานวณ:

สามารถเลือกชุดคาสัง่ การคานวณบนหน้ าจอ
และเพิ่มชุดคาสัง่ การคานวณพร้ อมจาแนกสี
บันทึกหน้ าจอเพื่อคานวณการประมวลผลรวม

บันทึกผลการคานวณ:

บันทึกการคานวณผล และสร้ างในรูปแบบ
รายงาน

รายงานผล:

แสดงผลการคานวณการตรวจวัดโดยตรงผ่าน
หน้ าจอ และสามารถแสดงผลในรูป Excel ได้
เชื่อมต่อเครือข่ายได้
รองรับมาตรฐาน ISO

*Euro tech สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนกล้ องจุลทรรศน์ การ
อ่านข้ อมูลดิจิตอล สเกล กล้ องและคอมพิวเตอร์ ของผู้ผลิต
ระบบปฏิบตั ิการ รวมถึงชิ ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ตามความ
จาเป็ น

