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Pentru Hala de producție
Mașină de măsurare în coordonate CNC
MiSTAR 555

PRRO1531
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Noua generație de mașină de măsurat în coordonate pentru hala 
de producție

MiSTAR 555 este o mașină de măsurat în coordonate CNC concepută pentru a fi „mașina de 

măsurat pentru orice mediu”. Este livrată cu un interval larg de temperatură cu acuratețe 

garantată, cu scări de măsurare Absolute rezistentă la mediu și un design all-in-one pentru 

economisirea spațiului. Cu performanțe care o diferențiază de mașinile de măsurat în 

coordonate convenționale, MiSTAR 555 vă va spori productivitatea, garantat.

Mașină de măsurat în coordonate cu rezistență la mediu foarte înaltă, 

care permite inspecția la fața locului în afara camerei de măsurare.

MiSTAR 555
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* 1  Scala de măsurare liniară de tip Absolute, care oferă o valoare absolută pentru fiecare punct 

de măsurare. Permite citirea valorii poziției imediat după pornire, fără nicio configurare. 

* 2 Atunci când este utilizată cu SP25M în mediul de temperatură 1 (18 ºC până la 22 ºC).

Cu o scara de măsurare Absolute rezistentă la mediu*1, MiSTAR 555 este o mașină de măsurat în coordonate rezistentă la 

contaminare. Foarte fiabilă datorită tehnologiei de compensare a temperaturii în timp real care garantează acuratețea într-un 

interval larg de temperatură, oferă o eroare de măsurare a lungimii de doar E0, MPE de 2,2 + 3L/1000 μm*2. Aceste caracteristici fac ca 

MiSTAR 555 să poată fi instalată și operată lângă mașini-unelte pe liniile de producție, spre deosebire de mașinile CMM obișnuite.

Face posibilă efectuarea măsurătorilor în medii din ateliere și hale de productie.

Mediu înconjurător
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Comparison of measurement accuracy during hole pitch measurement 
with/without temperature compensation

MiSTAR 555 vine cu o nouă scala de măsurare Absolute rezistentă la mediu nou dezvoltată, având o rezistență la con-

taminare mai mare decât dublul (comparație internă) rezistenței modelelor convenționale, precum și cu ghidaje liniare 

pe elementele mobile. Lagărele pneumatice convenționale necesită un mediu curat și aer sub presiune pentru a evita 

„uzura prin frecare” și „obstrucționarea”. Cu toate acestea, ghidajele liniare nu numai că fac inutil aerul sub presiu-

ne, dar îmbunătățesc și robustețea, ca urmare a rezistenței crescute la mediu. Această mașină CMM poate funcționa 

fără întreținere pentru perioade lungi de timp, chiar și atunci când este utilizată într-un atelier sau o hală de lucru, în 

prezența vaporilor de ulei din aer.

Rezistentă la contaminare

Contamination value, Time Note: These results were obtained using
Mitutoyo's in-house testing methods.
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MiSTAR
Scale signal strength does not decrease even 
when the level of contamination is double what 
would normally affect a regular incremental scale.

Error occurrence on a regular scale

Results of endurance testing in oil mist environment
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Compararea consumului de energie

Unitatea principală 142 W

Unitatea 
principală 276 W

Compresor
640 W

Aer condiţionat 
1000 W Redus cu 85 % (max.)Redus cu 85 % (max.)

(w)

Nota 1:  Consumul de energie pentru aer condiționat este media modelelor pentru uz casnic și camere 
de până la 18 m2. 

Nota 2:  Consumul de energie al compresorului de aer este media modelelor cu o rată de descărcare 
de 42 L/min.

Având un interval larg de temperatură cu acuratețe garantată 

și fără a fi nevoie de aer sub presiune, MiSTAR 555 nu necesită o 

cameră de măsurare pentru instalarea sa. Acest lucru permite o 

reducere substanțială a costurilor de funcționare în comparație 

cu mașinile de măsurat în coordonate convenționale, deoarece 

nu necesită aer condiționat sau instalații de alimentare cu aer.

Economie de energie

Intervalul de temperatură cu acuratețe garantată de la 10 °C la 40 °C este obținut ca urmare a arhitecturii structurală 

proiectată cu monitorizarea temperaturii. Compensarea în timp real a temperaturii piesei de prelucrat face inutilă 

stabilizarea temperaturii, permițând instalarea într-un interval mai larg de temperatură decât cel obișnuit pentru o 

mașină CMM.

Interval de temperatură larg cu acuratețe garantată

Compararea acurateței de măsurare în timpul măsurării pasului 
găurilor cu/fără compensarea temperaturii

MiSTAR
Forța semnalului scării de măsurare nu scade, chiar 
și atunci când nivelul de contaminare este dublu 
față de cel care ar afecta în mod normal o scară de 
măsurare crescătoare obișnuită.
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Rezultatele testelor de rezistență  
în mediu cu vapori de ulei
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Valoarea limită de  
detectare a erorilor

Valoarea contaminării, Timp Notă:  Aceste rezultate au fost obținute folosind 
metodele de testare interne ale Mitutoyo.

Scară de măsurare obișnuită
MiSTAREroare la o scară de măsurare obișnuită

Temperatura piesei de prelucrat

Fără compensare

   Cu compensare

Timp [min]
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Cu o zonă de măsurare accesibilă din trei laturi, datorită arhitecturii de tip consolă, mașina de măsurat face ca piesele de 

prelucrat să fie așezate și îndepărtate extrem de ușor. Ușurința în utilizare a designului deschis al mașinii MiSTAR 555 este 

deosebit de importantă în atelierele și halele de lucru unde spațiul de lucru este adesea limitat. 

Designul ușor de utilizat reduce volumul de lucru al operatorilor.

Utilizare
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Sistemul de prindere și receptorul palet opțional 

vă permit să începeți măsurarea în câteva secunde, 

scutindu-vă de efortul de a poziționa piesa de 

prelucrat de fiecare dată când utilizați mașina.

Poziționarea perfectă a piesei de prelucrat de fiecare dată

MiSTAR 555 vine cu Quick Launcher, permițând o 

operare simplă și intuitivă pentru executarea cu 

ușurință a programului piesă.

Monitorul cu ecran tactil îmbunătățește și mai mult 

experiența utilizatorului, permițând oricui să execute 

cu ușurință programe piesă.

Efectuați măsurători apăsând un singur buton

Arhitectura deschisă în trei direcții, care asigură în 

același timp un domeniu larg de măsurare de 570 (X) 

× 500 (Y) × 500 (Z) mm, este foarte convenabilă pentru 

deplasarea pieselor de prelucrat pe și de pe masa de 

măsurare.

Eficiență îmbunătățită cu o arhitectură deschisă în trei direcții
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SMS (Smart Measuring System 
- Sistem inteligent de măsurare)
Acest sistem permite monitorizarea on-line a stării 
operaționale a unei mașini de măsurat, precum și vizualizarea 
datelor de măsurare produse în timpul procesului de fabricație, 
permițând îmbunătățirea calității produsului.

Monitorizați starea operațională și starea mașinii dvs. de măsurat în coordonate în timp real, pentru a vă îmbunătăți 

eficiența generală și a reduce timpul de oprire neașteptată.

De la managementul stării la întreținerea preventivă.

Lansați propria fabrică inteligentă prin intermediul vizualizării.

Fabrica inteligentă
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Server

Server

Server

Monitor de condiție
Informații de ieșire

・ Distanța parcursă

・ Jurnal de temperatură

Întreținere preventivă prin 
monitorizarea stării

Prin colectarea și acumularea constantă de informații despre starea mașinii de măsurat în coordonate, cum ar fi 

numărul de atingeri ale palpatorului sau distanța totală parcursă de fiecare element în mișcare de-a lungul fiecărei 

axe, o instalație de producție fără întreruperi neașteptate devine o realitate.

Prin colectarea și acumularea datelor de măsurare de la mașini de măsurare legate în rețea, calitatea poate fi astfel 

vizualizată, prelucrarea statistică a datelor de pe un server în timp real ajută la reducerea cantității de produse defecte. 

Monitor de condiție
Întreținere preventivă bazată pe monitorizarea stării mașinii de măsurare

MeasurLink
Managementul proceselor bazat pe colectarea și analiza datelor de măsurare

Acest lucru vă permite să monitorizați central starea operațională a mașinilor de măsurat în coordonate conectate la o 

rețea. Prin vizualizarea stării operaționale, puteți îmbunătăți rata de funcționare a instalațiilor dvs. de producție.

Monitor de stare
Monitorizarea și înregistrarea stării operaționale a mașinii de măsurat

・ Număr de atingeri

・ Jurnal de erori etc.
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Sistem de prindere

(mm)

Receptor palet

MiSTAR 555
Interval de măsurare
X: 570, Y: 500, Z: 500

Amprentă: 1,26 m2

CRYSTA Apex V544
Interval de măsurare
X: 500, Y: 400, Z: 400

Amprentă: 1,58 m2

Sistemul de prindere vine cu o mare varietate de piese, realizate pentru a ține 

piesele de orice formă. Atunci când utilizați sistemul Eco-Fix, procesele de lucru 

pot fi extrem de accelerate, măsurarea fiind posibilă imediat ce sistemul este 

plasat pe receptorul palet, fără a fi nevoie de reglaje suplimentare.

Compararea amprentei la sol a mașinii de măsurat în coordonate

Sistem de prindere Eco-Fix

Pregătiți piesele de prelucrat 

în mod eficient.

Opțiuni

Dulapul pentru computer, controlerele mașinii etc., amplasat sub masa 

de măsurare, reduce amprenta la sol cu aproximativ 20% în comparație 

cu cea a altor mașini de măsurat în coordonate cu un domeniu de 

măsurare similar.

Arhitectura all-in-one care reduce amprenta la sol extinde  

opțiunile mașinii MiSTAR 555 pentru locațiile de instalare.

Compact
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Oferim o gamă extinsă de software de aplicații pentru generarea automată a programelor de măsurare, 

efectuarea de analize asupra angrenajelor, efectuarea de evaluări folosind CAD etc. De la măsurători 

simple până la complexe, aceste aplicații software pot rezolva orice probleme de măsurare pe care le 

poate întâmpina oricine.

Software de aplicații care oferă atât funcționalitate, 

cât și ușurință în utilizare.

Software

O familie de programe dedicate pentru mașini CMM, MCOSMOS oferă o 

funcționalitate bogată și o mare varietate de programe opționale perfecte 

pentru măsurarea și analiza oricărei piese de prelucrat.

MCOSMOS
Software de prelucrare a datelor pentru mașini CMM

Vă permite să generați automat programe de măsurare din modelul CAD 3D. 

Aceste programe gata de utilizare sunt generate în cel mai scurt timp, pe baza 

numărului minim de repoziționări ale palpatorului, de schimbări de palpator și 

a celei mai scurte căi de măsurare evaluată de software-ul de optimizare.

PlanificatorMiCAT
Software de generare automată a programelor de măsurare 
pentru mașini CMM



Mașini de măsurat  
în coordonate

Sisteme de senzori

Sisteme de măsurare Vision

Echipamente de testare
și seismometre

Măsurarea formei.

Scală digitală și sisteme DRO

Măsurătoare optică

Instrumente de mică dimensiune
și managementul datelor

Mitutoyo te sprijină de la început până la sfârșit.

Mitutoyo nu este doar un producător de instrumente de 
măsurare de calitate superioară, ci unul care oferă, de 
asemenea, și sprijin calificat pe toată durata de viață a 
echipamentului, sprijin susținut de servicii complete, astfel 
încât personalul dumneavoastră să poată utiliza optim 
investiția efectuată. 

În afară de elementele de bază de calibrare și reparare, 
Mitutoyo oferă formare în produse și metrologie, precum 
și suport IT pentru software-ul sofisticat utilizat în 
tehnologia modernă de măsurare. De asemenea, putem 
proiecta, construi, testa și oferi soluții de măsurare la 
comandă și, dacă se consideră eficient din punct de vedere 
al costului, ne putem asuma provocări critice de măsurare 
la sediul dumneavoastră, pe bază de sub-contractare.
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Accesați materiale suplimentare privind 
produsele și catalogul nostru complet aici.

www.mitutoyo.ro Mitutoyo Romania SRL

1A, Drumul Garii Odai 
075100 Otopeni - Ilfov

Tel: +40 (0) 311012088 
Fax: +40(0) 311012089

office@mitutoyo.ro 
www.mitutoyo.ro

Notă: MITUTOYO este fie marcă comercială înregistrată, fie marcă comercială a Mitutoyo Corp. din Japonia și/sau din 
alte țări/regiuni. Alte produse, companii și nume de mărci menționate aici sunt numai cu scop de identificare și pot fi 
mărci comerciale ale deținătorilor respectivi. Ilustrațiile nu implică nicio obligație. Descrierile produselor, în special orice 
caracteristici și specificații tehnice, sunt obligatorii doar atunci când acest lucru este convenit în mod explicit.


