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Veranderingen aan specificatie

Renishaw plc behoudt zich het recht voor haar producten of specificaties zonder 
kennisgeving en zonder verplichting aan te passen of te wijzigen.

Garantie

Producten die binnen de garantieperiode problemen vertonen moeten worden 
teruggestuurd naar de leverancier.

Er kan geen schadevergoeding worden geëist wanneer Renishaw producten verkeerd 
zijn gebruikt of wanneer er reparaties of aanpassingen zijn uitgevoerd door onbevoegde 
personen.

Patenten

De volgende patenten hebben betrekking op onderdelen van de producten die in deze 
gebruikershandleiding worden getoond en op andere soortgelijke producten. 
(Andere patenten aangevraagd):

 CNw 03821790.2 CN CN1982837A EP 0695926     EP 0757194     
 EP   1092890 EP   1537376    DE  P4413968  IT   1273643   
 JPw   2002-531,839 JPw  2005-538373 JP  3,561,289 JP  3,627,855 
 JP  3847842 JP  3930589 GB  2277593 US  5,446,970 
 US   5,647,137 US   5,669,151 US  5,697,620 US  6,519,863 B1
 USw  7281336 B2
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EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Renishaw plc verklaart dat het product:

Naam: HPMA

Omschrijving: Gemotoriseerde zwenkarm voor gereedschapinstelling

Artikelnr. A-2181-XXXX reeks

is geproduceerd in overeenstemming met de volgende standaards:

BS EN 61326-1:2006 Elektrische uitrusting voor meting, besturing en 
laboratoriumgebruik – EMC eisen -  
Deel 1: Algemene vereisten
Immuniteit volgens Tabel 2 - industriële omgevingen. 
Uitstoot volgens klasse A - industriële omgevingen.

BS EN ISO 12100-1:2003 
BS EN ISO 12100-2:2003 

Veiligheid van machines – Basisbegrippen, algemene 
ontwerpprincipes:
Deel 1: Basisterminologie, methodologie. 
Deel 2. Technische principes

en dat het voldoet aan de eisen gesteld in de richtlijnen:

 2004/108/EC Electromagnetische compatibiliteit (EMC) 

 98/37/EC Machinerichtlijn 

Handtekening:

David Whittle 

Compliance Engineering Manager 
Group Engineering 
Renishaw plc 

Datum 7 januari 2009 Referentienummer  ECD2009/04F 

Renishaw Benelux BV Tel +31 76 543 11 00 
Nikkelstraat 3,  Fax +31 76 543 11 09 
4823 AE, Breda  Email benelux@renishaw.com 
Nederland  www.renishaw.nl
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VEILIGHEID

Voordat u enig onderhoud verricht dient u de stroom uit te schakelen.

De leverancier van de machine is ervoor verantwoordelijk dat de gebruiker op de hoogte wordt 
gesteld van de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik, waaronder de risico’s die vermeld 
worden in de productdocumentatie van Renishaw. De leverancier dient er tevens voor te zorgen 
dat de gebruiker is voorzien van voldoende beveiligingen en veiligheidsgrendelinrichtingen.

Onder bepaalde omstandigheden kan het tastersignaal een onjuiste tastertoestand aangeven. 
Vertrouw niet op de tastersignalen voor het stoppen van de machinebeweging.

Het risico bekneld te raken tussen bewegende delen, en ook tussen bewegende en statische 
delen is aanwezig.

Deze handleiding is ook beschikbaar als elektronische uitgave op de mini-cd in het mapje aan 
de binnenkant van de achterpagina. Bekijk de handleiding door de mini-cd in de cd-drive van 
uw computer te plaatsen en volg de instructies op het beeldscherm. U kunt dit bestand, indien 
gewenst, ook afdrukken.  Mocht u de cd niet kunnen lezen, neemt u dan contact op met het 
plaatselijke Renishaw kantoor.
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HPMA systeempakket

HPMA systeempakket

HPMA

Machinebesturing

TSI� 
A-2181-0465

Niet geleverd.

Stylus

RP�
A-2197-0004

Kabels :- P-CA82-1010 (2 m)
 P-CA82-1009 (5 m)
 P-CA82-1011 (10 m)

Optional

Tasterbehuizing

A-2275-0098

(alleen voor rechte 
tasters)

Taster status aanduiding LED
Groen - Arm klaar voor gebruik  
  en taster bevestigd

Rood  -  In werking 
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Specificatie

–�0 °  ↔  +70 °C+� °  ↔   +�0 °C

+� °  ↔  +�0 °C –�0 °  ↔  +70 °C

IPX8 (statisch)

≈ 5 kg

5 µm 2 σ X/Z 6 in - 15 in Zwenkarm

8 µm 2 σ X/Z 18 in - 24 in Zwenkarm

Typische systeem repeteerbaarheid  
bij 36 mm/min

≈ 2 seconden. ≈ 2 seconden.

Specificatie
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HPMA installatie

≥8 mm

!

!

!

!

HPMA installatie

<8 mm



8 Algemene afmetingen en aansluitschema (kabeluitgang aan achterkant)





Algemene afmetingen en aansluitschema 
(kabeluitgang aan achterkant)
mm

Opmerking: zwenkhoek arm 91°/90°

★  Zie ‘afmetingentabel’ op bladzijde 11

135

Afdichtingschijf

Om EMC integriteit te verzekeren, plaats 
een tandveerring onder deze schroef.  

Hiermee wordt de elektrische verbinding 
tussen basis en scheidingswand 
gegarandeerd.

M8 (x 3)

Ø38,1

A ★

67,5

23

13
minimum

Ø109
maximum

Draaipunt

5-polige M12 
wartelaansluiting

TSI3

Opmerking: Kabel moet 
afgeschermd wordenmin. 70

50
59

1

2

3

4

5

Kabel 
vor dem 

Befestigen 
des HPMA 

anschliessen

33 
30

Ø

Stift Functie

1 = P+ Taster +

2 = P- Taster -

3 = NC Niet 
aangesloten

4 = Mot+ Motor +

5 = Mot- Motor -

Huis Scherm

5-polige M12 
wartelaansluiting
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Algemene afmetingen en aansluitschema 
(kabeluitgang aan zijkant)

19 mm A/F adapter geschikt voor een stalen leiding van Ø12 of een 
flexibele leiding van Ø11. Renishaw adviseert dat u een leiding van 
het type Thomas and Betts (Shureseal ¼ “ TBEF 0250-50) of een 
geschikt alternatief gebruikt.

Kabel naar 
TSI3.

Lengte: 3 m

Opmerking: zwenkhoek arm 91°/90°

M8 (x 3)

135

Ø38,1

A ★

67,5

23

13 
minimum

Ø109
maximum

Draaipunt

59

Kleur Functie

Blauw Taster +

Grijs/zwart Scherm

Groen Taster -

Rood Motor +

Geel Motor -

mm
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Product installatiedetails 
mm

Afstandstuk benodigd voor een 
spanklauwplaat  van 15 in, 18 in en 24 in

Z*

★  Zie ‘afmetingentabel’ op bladzijde 11

30°

X ★

Aanbevolen

Y
 ★

30 

Aanbevolen

M8 (x 3) Spanklauwplaat

D
 ★

26,1

C ★

B ★

76

16,3

47,2

20,2

11
8,

8

25,8

42 

36

8,
5

M6 (x 2)

4,2
33
30

Ø

18,8

7,8

S ★
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✶  De stylus hoogte S, is ±1,5 mm verstelbaar.

Afmetingentabel
mm

Afmetingentabel

Afmeting 
spanklau-

wplaat

Gereed 
-schap- 
grootte

Arm 
afmetingen

C D S* X Y Z

A B

6 in 16 mm
20 mm
25 mm 
32 mm

250 219,2 212 212 35,7
41,0
51,0
56,0

189,2 71,7
77
87
92

N/A

8 in 16 mm
20 mm
25 mm 
32 mm

286 249,2 242 248 35,7
41,0
51,0
56,0

219,2 71,7
77
87
92

N/A

10 in 16 mm
20 mm
25 mm 
32 mm
40 mm

335 298,2 291 297 35,7
41,0
51,0
56,0
61,0

268,2 71,7
77
87
92
97

N/A

12 in 16 mm
20 mm
25 mm 
32 mm
40 mm
50 mm

368 298.2 291 320 35,7
41,0 
51,0
56,0
61,0
71,0

268,2 71,7
77
87
92
97
107

N/A

15 in 20 mm
25 mm 
32 mm
40 mm
50 mm

400 343,2 336 362 41,0
51,0 
56,0
61,0
71,0

313,2 77
87
92
97
107

60

18 in 25 mm 
32 mm
40 mm
50 mm

469 383.2 376 431 51,0
56,0
61,0
71,0

353,2 87
92
97
107

60

24 in 25 mm 
32 mm
40 mm
50 mm

555 458,2 451 517 51,0
56,0
61,0
71,0

428,2 87
92
97
107

120
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�� mmmm

�0 mmmm

Stylusaftmetingen per gereedschapgrootte

�� mmmm
2,

7 3,
1

19
,1

S
 =

 �
�,

7 

55
,9

4,2

30 °

Ø25
➤

Ø32

4,
5

61
,2S

 =
 �

�

4

24

30 °

4,2

➤

Ø50

30 °

71
,2

34

9

S
 =

 �
�4,

5

4.2

Stylusaftmetingen per gereedschapgrootte
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�0 mm

�� mm

Ø60

30 °

76
,2

39

7 S
 =

 �
� 

(�
.�

) 

4,2

4,
5

9,
5

4,2

44
,44,
4

S
 =

 �
�

81
,2

Ø60

30 °

Ø60

19
,5 4.
4 54

,4

S
 =

 7
�

91
,2

30 °

4.2

Stylusaftmetingen per gereedschapgrootte

mm

mm

mm
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Evenwijdigheid van de bovenkant

1. Draai arm bij onderste bevestigingsschroef voor tasteruitlijning.

2. Draai alle schroeven aan tot 10 Nm.

3. Controleer of de stylus uitlijning niet is verschoven na het aandraaien 
van de schroeven.

4. Indien nodig, borg de voet.  
Boor door de voet in de armatuur en gebruik de voorgeboorde 
gaten als geleider.  Bevestig de in het montagepakket 
geleverde  spanstiften. Breng na het bevestigen van de stiften een 
corrosievertragend middel aan.

Evenwijdigheid van de bovenkant

Spanstift (Ø6 x 22)

23
21

Boor Ø 6,12
6,00

�

�

X-as draaibank.

�

�

�

�

�
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Stylus instelling

Grove instelling

Stel ongeveer parallel met X - Z assen.

2 A/F
1,1 Nm

X

Z

±2 °

Z X

Stylus instelling
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Stylus instelling

Nauwkeurige instelling

2,5 A/F
2 Nm

>5 µm >5 µm

≤5 µm≤5 µm

✓✘

Stylus instelling
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 1. Losdraaien

 2. Stylus inzetten

 3. Vastdraaien

RP� installatie

Stylus  installatie

(Druk de taster stevig vast tot voorbij het punt waarop de o-ring tegendruk biedt)

Smeer alleen de 
o-ring

2,5 A/F
2 Nm

2

1

3

2 A/F
3 Nm

2 A/F
1,1 Nm

RP3 installatie
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Alternatieve installatie

TSI� installatie
De TSI3 interface-eenheid dient in de CNC-besturingskast gemonteerd  
 teworden. Plaats de eenheid zo ver mogelijk weg van 
eventueleinterferentiebronnen zoals transformatoren en motorbesturingen.

M4

M4

Diepte 98 mm

R

35 mm

130 mm

4 mm

TSI3 installatie
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HPMA
➤

TSI� Interface

PL�

* Stekkerhuis moet aansluiting hebben met het  
 aardpunt van de machine.

Machinebesturing
➤

TSI3 Interface

BS EN61010 SELV 

24V

0V

10, 22

11, 23

Motor 
24V 
voeding

1, 8, 9

13, 25

BS EN61010 SELV 

24V

0V

Interface 
24V 
voeding

Max. kabellengte: 
3 m.

1
VIF

Interface 24V voeding
18 V - 30 V

14 
SelX- X- ingang selecteren

2
X-O X- uitgang

15 
SelX+ X+ ingang selecteren

3
X+O X+ uitgang

16 
SelZ- Z- ingang selecteren

4
Z-O Z- uitgang

17 
SelZ+ Z+ ingang selecteren

5
Z+O Z+ uitgang

18 
ARC Arm gereed opdracht

6 
ARO Uitgang arm gereed

19 
MRC Machine gereed opdracht

7 
MRO Uitgang machine gereed

20 
NC Niet gebruikt

8 
VIF

Interface 24 V voeding
21 
NC Niet gebruikt

9 
VIF

Interface 24 V voeding
22 
VIF

Motor 24 V voeding 
 +20 % -10 %

10 
VM

Motor 24 V voeding 
 +20 % -10 %

23
0 VM

Motor 0 V

11
0 VM

Motor 0 V
24

INH Blokkeersignal

12 
NC Niet bebruikt

25
0 VIF

Interface 0 V voeding

13
0 VIF

Interface 0 V voeding
Boîtier
SCR Afscherming*
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HPMA installatie

OPMERKING:  Zorg ervoor dat de machinevergrendeling de 
motorvoeding naar de HPMA uitschakelt.

25-Polige D-Stekker
6-Polige Schroe-

faansluiti

Grijs

Zwart

Blauw

Wit

Bruin

Scherm

Arm

M12 Wartelaansluiting 
Stekker 5-Polig + 

Scherm

M
ac

hi
ne

be
st

ur
in

g

HPMA 
INTERFACE 

TSI3Motor 
Voeding

Stekkerhuis

Aardpunt van 
de Machine
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OPMERKING:  
De sterpuntverbinding van 
de machine op de 25-polige 
D-stekker moet worden 
aangesloten bij de aarde voor 
deze voeding, d.w.z. bij 0V 
voor een positieve voeding 
of bij 24V voor een negatieve 
voeding. 

 VIF = 24 Vdc 18-30 V       
 Deze voeding voedt de elektronica van het systeem inclusief het circuit van  
 de taster.  
 IMAX  = 100 mA (Exclusief uitvoerstroombelasting)    
 VM = 24 Vdc + 20 % - 10 %      
 Deze voeding voedt de motoraandrijving.     
 IMAX = 2,5 A bij draaiende motor (typisch 2 seconden)    
 Circuitbescherming: Stroomvoorziening wordt beschermd tegen overstroom  
 en omgekeerde aansluiting.

PL�
HPMA
➤

Machinebesturing
➤

★ Zie bladzijde 29 voor verdere details.

HPMA installatie

!

Max. 
kabellengte: 3 m.

Achteruitgang Zijuitgang

Standaard Schakel-
vertraging

Standaard Schakel-
vertraging

1 P+ Taster+ Bruin* Wit Blauw* Groen
2 Scr Kabelaf-

scherming
Scherm Scherm Grijs/zwart Grijs/zwart

3 P- Taster- Wit Bruin Groen Blau
4 NC Niet 

aangesloten
Blauw Blauw Niet 

aangesloten
Niet 

aangesloten
5 Mot+ Motor + zwart zwart Rood Rood
6 Mot- Motor- Grijs Grijs Geel Geel



�� HPMA / TSI3 bediening

HPMA / TSI� bediening

LED 
UIT

MACHINE 
BESTURING

MACHINE 
BESTURING

Arm besturing

Om de arm te 
besturenzijn twee 
aparteuitgangen van 
demachine besturing 
nodig:de ene voor 
bewegingnaar positie 
“Machinegereed” (MRC) 
en deandere voor 
bewegingnaar positie 
“Arm gereed”(ARC). 
Verzekert u erzich 
als gebruiker vandat 
beide uitgangen 
nooittegelijkertijd actief 
kunnenzijn. Tussen het 
eindevan een opdracht 
en hetactiveren van 
eenvolgende moet een 
tijdzitten van minimaal 
0,1seconde (100 
ms). Indienallebei de 
uitgangentegelijkertijd 
actief zijn,kan de arm 
niet bepalenwat hem 
te doen staat enstopt 
hij. Die situatie isalleen 
te verhelpen doorbeide 
uitgangen tedeactiveren.

Verder zijn tweeingangen 
van demachinebesturing 
nodigom signalen 
door tegeven die de 
armpositiebevestigen: 
de ene voorpositie 
“Machine gereed”(MRO) 
en de anderevoor “Arm 
gereed”(ARO).

Alle I/O zijn “ACTIEF HOOG” geconfigureerd.

LED 
UIT



��HPMA / TSI3 bediening

LED 
GROEN

LED 
GROEN

MACHINE 
BESTURING

MACHINE 
BESTURING



�� HPMA / TSI3 bediening

LED 
ROOD

LED 
GROEN

MACHINE 
BESTURING

MACHINE 
BESTURING



��HPMA / TSI3 bediening

LED UIT

LED UIT

MACHINE 
BESTURING

MACHINE 
BESTURING



�� HPMA / TSI3 bediening

LED 
UIT

MACHINE 
BESTURING



�7Taster blokkeren

Taster blokkeren
Getoond als “ACTIEF HOOG” geconfigureerd.

OPMERKING: Taster LED is ROOD. 4 
draads Tasteroutputs (X-O, enz.) worden 
“vast” gehouden door het blokkeersignaal.

LED 
GROEN

LED 
ROOD

MACHINE 
BESTURING

MACHINE 
BESTURING
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OPMERKING: De bedradingdiagrammen op de vorige bladzijden gaan ervan uit dat 
de standaard enkeldradige Renishaw Taster output kan worden gebruikt. Wanneer de 
vierdradige optie noodzakelijk is (bijv. Fanuc automatische lengte management input 
XAE ZAE), dan moet de gebruiker 4 inputs vanuit de besturing voorzien, die aangeven 
welke as beweegt, zodat een tastersignaal kan worden verkregen (Sel X- Sel X+ SelZ- 
Sel Z+). Dit signaal zal de TSI3 de opdracht geven om de output van het tastersignaal 
door een van de vier mogelijke kanalen (X- X+ Z- Z+) uit te zenden.

SELX+
PL1-15

TSI3 24 V

SelZ- Z-O 
SelZ+ Z+O

▲ ▲

(PL1-14) SelX- 
(PL1-15) SelX+ 
(PL1-16) SelZ-
(PL1-17) SelZ+

X-O 
X+O 
Z-O 
Z+O

▲ ▲

TSI� +24 V

0 V
▲

Taster ingangen

Taster ingangen

SelX- X-O 
SelX+ X+O
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Taster signaalvertraging
Bruin/Wit of Blauw/Groen (zijuitgang) bedradingconfiguratie voor 
VERTRAGING UIT

TSI�
PL2–1
PL2–3

PL2–2

X-O

Arm

PL1–2

H
L▲

Bruin 
of 

Blauw

Scherm

Wit 
of 

Groen

Bruin/Wit of Blauw/Groen (zijuitgang) 
bedradingconfiguratie voor VERTRAGING AAN

X-O
H
L

6,5 ms

▲

▲

TSI�
PL2–1
PL2–3

PL2–2

Arm

PL1–2

▲

Scherm

Taster signaalvertraging

Wit 
of 

Groen

Bruin 
of 

Blauw
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Inputspecificatie
INH 
SelX-  
SelX+ 
SelZ- 
SelZ+

Outputspecificatie
ARO en MRO zijn stroombegrensd.

X-O X+O Z-O Z+O worden beschermd door de voedingszekering in de TSI3.

Taster signaaloutputs

(PL1-2) X-O 
(PL1-3) X+O 
(PL1-4) Z-O 
(PL1-5) Z+O

Arm gereed (ARO) / Machine gereed (MRO) 
outputs

ARO (PL�-�)      MRO (PL�-7)

OCT ACTIEF HOOG outputs VIF - 2,4 V @ 20 mA

Inwendig geactiveerd (2K4) ACTIEF HOOG inputs

Inputspecificatie

OCT ACTIEF HOOG outputs   VIF - 3,8 V @ max. source 120 mA 
(slechts een Taster 
signaaloutput)       VIF - 2,4 V @ 20 mA
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Repareren

Taster verwijderen

Onderhoud

H-2000-5187

�

�

➨

2,5 A/F
2 Nm

Taster verwijderen

!

WAARSCHUWING:  Zorg 
ervoor dat de schroefveer en 
bewegende vlakken schoon en 
spanenvrij blijven.

!



32 Onderdeelnummers

Onderdeelnummers

15 mm

4 mm
Aanbevolen voor:

16 mm A-2197-0157 14,2 mm M-2197-0156

20 mm A-2197-0158 19,5 mm M-2197-0156

25 mm A-2197-0159 29,5 mm M-2197-0150

32 mm A-2197-0160 34,5 mm M-2197-0150

40 mm A-2197-0161 39,5 mm M-2197-0150

50 mm A-2197-0162 49,5 mm M-2197-0150

P-FS02-1A25

A-2275-0113 HPPA/HPMA basis fixeerset

A-2176-0636 Standaard HP gereedschapsset

A-2176-0639 Micro HP arm gereedschapsset

A-2197-0006 A-2275-0098 M-2275-0076

M-2197-0150

M-2197-0156
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Machine instelling

Machine instelling - definities
De kalibratie van de Taster bepaalt de relatie tussen zowel de machine as 
en de stylus locatie als de effectieve grootte van de stylus. 

Uw Renishaw tastersysteem kan gekalibreerd worden met een ijkvoorwerp 
waarvan de afmetingen en de positie bekend zijn.

M.b.v. de machine instelling stelt u de grootte en de positie van uw 
gereedschappen vast voordat u deze gebruikt om een onderdeel machinaal 
te bewerken. 

Met een instelsysteem van Renishaw kunt u de grootte en de positie van uw 
gereedschappen snel en gemakkelijk bepalen.

De breukdetectie controleert de lengte van de gereedschappen om vast te 
kunnen stellen of het gereedschap, nadat deze voor het laatst was ingesteld, 
is beschadigd of gebroken.

Kalibreren van de taster

Waarom moet de taster gekalibreerd worden? 

Een Renishaw taster stelt u in staat uw machine te gebruiken om de grootte 
en de positie van uw snijwerktuigen vast te stellen. Op het moment dat de 
taster het oppervlakte van uw werktuig aanraakt, zouden de posities van de 
machine-assen geregistreerd moeten worden.

Om de positie van het gereedschap oppervlak vast te stellen, moet de 
software de grootte en de positie van de stylus weten.

Verscheidene taster ijktechnieken stellen u in staat om de relatie tussen de 
taster en de machine-as vast te stellen.

Hoewel de relatie tussen as/taster onder normale omstandigheden niet zal 
veranderen, kunnen zich bepaalde omstandigheden voordoen waarbij de 
taster instelling opnieuw geijkt zou moeten worden:

 • Wanneer de taster voor het eerst op de machine wordt gebruikt.

 • Wanneer er een nieuwe stylus wordt aangebracht.

 • Wanneer de taster uitlijning is aangepast .

 • Wanneer men vermoedt dat de stylus is vervormd.

Machine instelling
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Instellingen

Instellen van gereedschaplengten 

Gereedschappen kunnen op twee verschillende manieren op lengte worden 
ingesteld:

 Statisch. 
 Roterend.

De statische lengte instelling is gebruikelijk voor gereedschappen waarbij de 
snijkant zich op de as van de machine bevindt (bijv. een boor).  
Daar tegenover staat de roterende lengte instelling die gebruikelijk is voor 
gereedschappen waarbij de snijkanten zich aan de omtrek bevinden  
(b.v. de langgatboor).

Bij een statische lengte instelling beweegt men de punt van een 
gereedschap dusdanig dat deze de stylus raakt – zie Fig. 1.

Bij een roterende lengte instelling (voor aangedreven werktuigen) 
beweegt men het gereedschap dusdanig dat deze de stylus raakt terwijl het 
gereedschap tegen de normale snijrichting in draait.

De roterende lengte instelling zorgt ervoor dat het werkelijke hoogste of 
laagste punt van het werktuig wordt vastgesteld.

De boor benadert de 
stylus vanaf de zi-
jkant terwijl deze in de 
tegengestelde richting 
draait.

Fig. �  Lengte instelling

Instellingen
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Instelling gereedschapdiameters
Gereedschappen die worden gebruikt om bepaalde contouren te 
interpoleren (bv. langgatboren) moeten op diameter worden ingesteld.         

Bij de roterende diameterinstelling (voor aangedreven werktuigen) wordt het 
werktuig dusdanig bewogen dat deze de tasterpunt van beide kanten raakt.

Evenals bij de roterende lengte instelling, moet men bij het instellen van een 
werktuig op diameter deze tegen de normale snijrichting in draaien (om de 
taster te beschermen).  
De roterende diameterinstelling wordt getoond in Fig. 2.

Breukschadedetectie
De breukdetectie controleert de lengten van uw snijwerktuigen om 
afwijkingen vast te stellen. Om te voorkomen dat beschadigde werktuigen 
worden gebruikt bij verdere machinale bewerking, is breukdetectie 
een essentieel onderdeel van een geautomatiseerd machinaal 
bewerkingsproces. Uw Renishaw taster kan worden gebruikt om tijdens 
het proces controles op uw machines uit te voeren. Door de lengte van 
het werktuig voor en na gebruik te meten, kunt u zich ervan verzekeren 
dat beschadigde werktuigen niet gebruikt worden voor latere machinale 
bewerkingen. Hierdoor vermindert u de hoeveelheid afkeur het aantal 
machinebeschadigingen en gereedschapbreuk in latere bewerkingen  
(bv. tappen).

Uw software voor breukdetectie zou de meeste recente werktuiglengte 
voor ieder werktuig moeten vastleggen en deze vervolgens vergelijken 
met de lengte die tijdens de breukdetectie wordt gemeten. Wanneer er een 
significant verschil wordt waargenomen dan kan de persoon die de machine 
bedient het beschadigde werktuig vervangen. 

Fig 2.  Roterende diameterinstelling

De langgatboor benad-
ert de stylus van beide 
kanten terwijl deze in de 
tegengestelde richting 
draait.

Instellingen
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Kalibratie

Kalibreren van de gereedschaptaster.

De toegepaste werkwijze is specifiek voor iedere machine, ieder 
besturingsysteem en softwarepakket.  Bepaalde regels zijn echter algemeen 
gebruikelijk.

Het is noodzakelijk om voor het instellen van het gereedschap de 
styluspositie te kalibreren om zo de signaalpunten in relatie tot een ijkpunt 
op de machine vast te stellen. U kunt dit doen door een bekend ijkvoorwerp 
te gebruiken.

Het is noodzakelijk het werktuig zowel periodiek (minstens iedere 6 
maanden) als onder speciale omstandigheden te kalibreren, bijvoorbeeld als 
de arm aan een botsing onderhevig is geweest of als de stylus is vervangen.

De aanbevolen frequentie van een normale kalibratie is afhankelijk van de 
frequentie waarop de arm wordt gebruikt. Dit varieert zeer afhankelijk van 
de toepassing van de arm, bijvoorbeeld een typische werkplaats stelt de 
werktuigen twee keer per dag in en heeft 8 gereedschappen in gebruik, 
waardoor er 2 armbewegingen per dag plaatsvinden. Een grootschalige 
fabrikant zal waarschijnlijk alleen op gereedschapbreuk controleren maar 
zal met een typische cyclus van 5 minuten en 24-urige werkdagen 288 
armbewegingen per dag uitvoeren. 

Gebruik daarom de volgende tabel voor het bepalen van de 
kalibratiefrequentie:

Kalibratie

Aanbevolen frequentie van armkalibratie

Armbewegingen per dag Kalibreer iedere...

<50 6 Maanden

<100 3 Maanden

>100 1 Maand
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Foutopsporing

Foutopsporing

Slechte systeemherhaalbaarheid

Mogelijke oorzaak Remedie

Montageschroeven niet volledig 
aangedraaid.

Draai schroeven aan  
tot gespecificeerd draaimoment .

Taster zit los. Controleer of de taster stevig aan de arm 
is bevestigd.

Stylus zit los. Zorg ervoor dat de punt van de tastpen 
stevig is bevestigd.
Zorg ervoor dat de koploze 
M4-schroef de tasterstift stevig aandraait.
Zorg ervoor dat de breekstift 
volledig is vastgedraaid in de 
RP3-taster.

Spanen op de punt van het werktuig. Verwijder spanen.

Het kalibreren en het bijstellen van de 
instellingen vinden niet plaats.

Controleer software.

Kalibratie- en meetsnelheden zijn niet  
gelijk.

Controleer software.

Het meten wordt uitgevoerd binnen de 
versnelling-/vertragingzones van de 
machine.

Controleer software.

Arm is niet volgens de aanbevelingen 
gemonteerd, d.w.z. op beschermplaten.

Monteer op solide voet.

De meetsnelheid is te hoog voor de 
machinebesturing.

Voer herhaalbaarheidsproeven uit op 
verschillende snelheden.

Temperatuurvariatie veroorzaakt 
overmatige beweging van de machine 
en de HPMA.

Minimaliseer temperatuurveranderingen 
van de machine en HPMA.
Verhoog de kalibratiefrequentie.
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Slechte systeemherhaalbaarheid

Mogelijke oorzaak Remedie

De machine heeft een slechte 
herhaalbaarheid vanwege losse 
encoders, omkeerspeling, strakke 
geleidingen en/of onvoorziene schade.

Test de werking van de machine.

Overmatige machinevibratie. Verwijder trillingsbron.
Verander de bedrading om de 
tastersignaalvertraging te activeren.

Kleine botsing. Beweeg de arm naar de rustpositie 
en terug naar de actieve positie om 
de arm in de kinematische zitting te 
plaatsen.

Geen tasteroutput (tastertoestandsaanduiding LED brandt niet)

Mogelijke oorzaak Remedie

Beschadigde of vieze tastercontacten. Controleer de staat van de 
tastercontacten  Reinig vieze contacten 
met behulp van perslucht en een schoon, 
pluisvrij doekje.

Taster niet aangesloten. Controleer de bedrading naar de 
machine.
Controleer of de taster correct in de 
houder is geplaatst.

Taster werkt niet. Verwijder de taster en controleer de 
verbinding tussen de tastercontacten 
(weerstand moet minder dan 
1 k    zijn).



��Foutopsporing

Armsysteem reageert niet op opdrachten

Mogelijke oorzaak Remedie

Stroomvoorziening is niet  
aangesloten.

Controleer de elektrische aansluitingen 
(zorg ervoor dat de motor en I/O 
voedingen zijn aangesloten).

Controleer de stroomvoorziening(en) op 
voltage en polariteit.

Opdracht niet ontvangen. Controleer de elektrische output van de 
machinebesturing. 
Controleer de elektrische aansluiting.

TSI3 reageert niet. Verwijder stroom van TSI3 (zet de stroom 
naar de machine uit of verbreek de 
aansluiting door de 
25-polige D-stekker voor minimaal 
5 seconden uit het contact te halen en 
vervolgens weer aan te sluiten).

Armsysteem reageert op opdrachten maar geeft geen einde 
beweging vrijgave (MRO, ARO)

Mogelijke oorzaak Remedie

ARO en MRO worden niet ontvangen 
door de machinebesturing.

Controleer de inputs van de 
machinebesturing. 

Controleer de elektrische aansluitingen.

Geen tasteroutput

Mogelijke oorzaak Remedie

Taster niet aangesloten. Controleer of de tasterhouder LED groen 
is wanneer de taster wordt geplaatst.

Zorg ervoor dat de taster volledig wordt 
ingebracht in de tasterhouder (zie 
bladzijde 16).

Tastertoestandsaanduiding (PS) of 
4-dradige output niet ontvangen 
door machinebesturing.

Controleer de inputs/outputs van de 
machinebesturing. 

Controleer de elektrische aansluitingen.
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