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Bezprzewodowe sondy HH
detalu i narzędzia 

  

Poznaj sondy najnowszej generacji z systemem antykolizyjnym marki Heidenhain do szyb-
kiego montażu. Praktycznym rozwiązaniem jest jednoczesna instalacja sondy narzędzia                    
TT 460 i detalu TS 460 z podkładką magnetyczną poprzez wspólny odbiornik SE 660.

Inteligentny tryb oczekiwania zapewnia dłuższą pracę sond na baterii. Można 
stosować ogólnodostępne baterie ½ AA o napięciu od 1 V do 4 V.  Długość pracy sond 
zależy od wybranego typu baterii:
 baterie litowe – 400 godzin (dostępne w zestawie),
 baterie alkaliczne – 120 godzin,
 akumulatory - 60 godzin.

BEZPRZEWODOWE ZASILANIE

Heidenhain oferuje pełną gamę trzpieni (palców) 
pomiarowych o różnych długościach i średnicach. 
Wszystkie trzpienie są przymocowywane do sond 
detalu TS za pomocą gwintu M3. W standardzie 
dostarczany jest trzpień odpowiedni do dokony-
wania pomiarów na większości materiałów.  

TRZPIENIE POMIAROWE

Kalibracja sondy narzędzia HH trwa tylko 
45 sekund! Nie ma konieczności ustawiania 

grzybka i płaszczyzny bicia trzpienia, ponieważ 
sonda sama dokonuje korekty położenia. 

SZYBKA KALIBRACJA
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Zastosowanie odbiornika SE 660 umożliwia wybór rodzaju 
transmisji sygnału pomiędzy radiowym, a na podczerwień. 
Transmisja na podczerwień
 Idealne rozwiązanie do kompaktowych maszyn z zamk-  
 niętym obszarem roboczym.
 Zasięg sygnału wynosi około 7 m (odbicia).
Transmisja radiowa
 Używana głównie do dużych obrabiarek.
 Zasięg sygnału może sięgać do 30 m.
 Każda sonda ma swój osobny kanał transmisji danych.

TRANSMISJA RADIOWA I NA PODCZERWIEŃ

SYSTEM ANTYKOLIZYJNY

Każda sonda może pracować z 10 odbiornikami, jak również każdy odbiornik może pracować z 10 sondami.  
Odbiornik do transmisji radiowej i na podczerwień posiada także dodatkowe wyświetlacze, które dostarczają operatorowi 
kompleksowe informacje na temat uruchomionych procesów, obsługi i diagnostyki. 

ODBIORNIK SE 660

System ochrony przed kolizją jest 
skorelowany ze sterowaniem. 
Zabezpiecza obróbkę w osiach X/Y/Z. 
Specjalny adapter pomiędzy sondą,             
a stożkiem służy jako mechaniczna 
ochrona przed kolizją. W przypadku 
zderzenia czujnika sondy z detalem 
lub narzędziem, sonda może się lekko 
zgiąć. W efekcie zintegrowany 
przełącznik dezaktywuje stan 
gotowości, a sterowanie zatrzymuje 
maszynę (reakcja w 20 ms). 

Stan gotowości zostaje 
wyłączony, a maszyna 
przestaje pracować!
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