
More Precision.

TULAJDONSÁGOK

optris® CT Tartozékok
Könnyű illeszkedés különféle alkalmazásokhoz
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A tartozékok széles választéka támogatja az  -
optris® CT sokoldalú alkalmazását
Különleges alkalmazásokhoz speciális tartozékok -
Nagyfokú rugalmasság a kombinált  -
alkalmazhatóság révén 

Rögzítő tartozékok

Lefúvató előtétek

Derékszögszerelvény,
egy tengelyen állítható

M12x1 menetes rögzítőszerelvény,
egy tengelyen állítható

M12x1 menetes, villás rögzítőszerelvény, 
két tengelyen állítható

Egy derékszögszerelvény és egy M12-es rögzítőszerelvény kombinációja egy két tengelyen állítható szerelvényt képez.
A villás rögzítőszerelvény az M12×1 menetes részét felhasználva kombinálható a derékszögszerelvénnyel. 

Standard lefúvató előtét, 
derékszögszerelvénnyel kombinálható

Lamináris lefúvató előtét - oldalirányú 
levegőnyílásokkal kerüli el a közeli 
céltárgyak lehűtését

A villás rögzítőszerelvény alsó részének és a lamináris lefúvató szerelvénynek a kombinációja 
egy két tengelyen állítható egységet képez.
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optris® CT Tartozékok

CF-előtétoptikák
Az opcionális CF-előtétoptika a legkisebb tárgyak mérését is lehetővé teszi (0,6 mm-es fényfolt 20:1 mérőfejjel)

Masszív tokozás
Ismételhető és stabil hőmérsékletmérés a legmostohább környezeti feltételek mellett is -
jelentősen és gyorsan változó környezeti hőmérséklettel jellemezhető folyamatokhoz és alkalmazásokhoz  -
masszív és kompakt, a CF-előtétoptikával kombinálható tokozás -

CF-előtétoptika - integrálható kivitel
a lamináris lefúvató szerelvényhez

CF-előtétoptika - bármely érzékelővel 
(20:1/15:1/2:1) kombinálható

Masszív tokozás, kompakt - gépgyártáshoz 
optimalizált, réz vagy eloxált alumínium 
kivitelben áll rendelkezésre

Védőcső, hosszú - a masszív tokozás 
speciális kivitele kemenceépítéshez és más 
alkalmazásokhoz

Digitális interfészek
cserélhető modulok szolgálják a lehető legnagyobb rugalmasságot -
opcionális USB-, RS232-, RS485-, CAN, Profi bus DP vagy relés interfész -
könnyű telepítés az optris - ® CT standard modulaljzatába


