แผ่นข้อมูล

Primo™ LTS (อุปกรณ์ ตงั ้ ค่าทูลตามความยาว)
www.renishaw.com/primolts

ข้อมูลจ�ำเพาะ
การใช้งานหลัก

การตัง้ ค่าความยาวของทูล การตรวจหาทูลทีเ่ สียหาย และการชดเชยทางความร้อนของเครือ่ ง CNC
ทุกขนาด

ความเข้ากันได้ของทูล

ทูลตัดแบบคงทีส่ ำ� หรับขนาดเล็กถึง Ø0.1 มม.

ขนาด

ความสูง
ความกว้าง
ความลึก
แผ่นสัมผัส

ค่าทีร่ ะบุ 100 มม.
60 มม.
50 มม.
Ø26 มม.

น�้ำหนัก

สายและท่อร้อยสาย

726 ก.

ทีอ่ ดั อากาศเพิม่ 835 ก.
ประเภทการส่งสัญญาณ

แบบต่อสาย

อิ นเทอร์เฟซ

อินเทอร์เฟซในตัวตัง้ แต่ 12 ถึง 30 Vdc สามารถจ่ายไฟได้ 50 mA เป็ นอย่างต�่ำ

สาย

ข้อมูลจ�ำเพาะ

สายไฟหุม้ ฉนวนแบบ 7 เส้น Ø5 มม. แต่ละเส้นหนา 7 x 0.1 มม.

ความยาว

8 เมตร

รัศมีโค้งแบบไดนามิก

ต�่ำสุด 35 มม.

ทิ ศทางการตรวจ

แกน +Z

ความสามารถในการท�ำซ�ำ้

0.75 µm 2s

แรงทริ กเกอร์แผ่นสัมผัส

3 N/306 gf ทิศทาง Z

ต�ำแหน่ งทริ กเกอร์ (จากจุดพัก)

แกน Z

ค่าทีร่ ะบุ 0.8 มม.

ต�ำแหน่ งสวิ ตช์การเคลื่อนที่เกิ น (จากจุดพัก)

แกน Z

ค่าทีร่ ะบุ 7.5 มม.

ต�ำแหน่ งหยุดสุดท้าย (จากจุดพัก)

แกน Z

ค่าทีร่ ะบุ 12 มม.

การติ ดตัง้

สกรูหวั จม M5 × 25 มม. (× 4) - ไม่ได้ให้มาด้วย

สิ่ งแวดล้อม

คะแนน IP

IPX6, IPX8 (EN/IEC 60529)

อุณหภูมกิ ารจัดเก็บ

-25 °C ถึง +70 °C

อุณหภูมกิ ารใช้งาน

+5 °C ถึง +55 °C

สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน LTS ได้จาก www.renishaw.com/primodownloads
ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติมและการใช้งานทีเ่ ป็ นไปได้ทด่ี ที ส่ี ดุ และการช่วยเหลือด้านการด�ำเนินการ โปรดติดต่อ Renishaw หรือไปที่
www.renishaw.com/primolts

ขนาด Primo LTS

4 รู
Ø6 THRO’ (ดูหมายเหตุ)

38

9.5

48

0.8

จุดทริกเกอร์

2000

Ø26

Ø40

ข้อต่อทางเข้าของ
ลมภายในฐานส�ำหรับ
ข้อต่อลม Rp ⅛
(ไม่ได้ให้มาด้วย)

18

23

104

100

Z

60

50

หมายเหตุ:
รูยดึ ซึง่ เหมาะส�ำหรับสกรูหวั จม M5 × 25 มม. (× 4) - ไม่ได้ให้มาด้วย
Renishaw มีฐานติดตัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเลือกส�ำหรับการยึดร่องรูปตัว T จ�ำหน่ าย

ขนาดเป็ นหน่วย มม.

ขนาด Primo LTS (ที่เป่ าลมเพิ่ มขึน้ )

4 รู
Ø6 (0.24) THRO’ (ดูทห
่ี มายเหตุ)

38

9.5

48

3500

0.8

จุดทริกเกอร์

Ø40
Ø26

ข้อต่อทางเข้าของ
ลมภายในฐานส�ำหรับ
ข้อต่อลม Rp ⅛
(ไม่ได้ให้มาด้วย)

18

23

124

100

Z

60

50

หมายเหตุ:
รูยดึ ซึง่ เหมาะส�ำหรับสกรูหวั จม M5 × 25 มม. (× 4) - ไม่ได้ให้มาด้วย
Renishaw มีฐานติดตัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเลือกส�ำหรับการยึดร่องรูปตัว T จ�ำหน่ าย

ขนาดเป็ นหน่วย มม.

Gloucestershire, GL12 8JR

โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล

United Kingdom

www.renishaw.com

Renishaw plc
New Mills, Wotton-under-Edge

+44 (0)1453 524524
+44 (0)1453 524901
uk@renishaw.com

ส�ำหรับข้อมูลการติ ดต่อทัวโลก
่
โปรดดูที่
www.renishaw.com/contact

Renishaw ใช้ความพยายามอย่างจริงจังในการตรวจสอบให้แน่ ใจว่าเนื้อหาของเอกสารนี้ถก
ู ต้อง ณ วันทีเ่ ผยแพร่

แต่ไม่มกี ารรับประกันหรือรับรองในเนื้อหาแต่อย่างใด
ี วามรับผิดในสิง่ ใดก็ตามทีเ่ กิดขึน้ จากความไม่ถกู ต้องในเอกสารนี้
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