
TP20 schakelende meettaster met verwisselbare stylus

Verkort de cyclustijden op uw handbediende 
of CNC-bestuurde cmm met de TP20

Snel wisselen van stylus zonder 
herkalibratie.  Gemakkelijk te 
monteren op bestaande systemen 
met een TP2 of TP6.

Toepasbaar op handmatige en 
CNC-bestuurde cmm’s.  Nu de 
algemeen aangenomen industriële 
standaard voor meetnauwkeurigheid.

Automatische of handmatige styluswissel 
met het MCR20 of MSR1 rek.



TP20 tasterhuis

De TP20 meettaster bestaat uit 

twee delen: een tasterhuis en 

een afneembare stylusmodule. 

In de module bevindt zich de 

kinematische schakelsensor en 

is de stylus bevestigd.

Het tasterhuis heeft een 

standaard M8 schroefaansluiting, 

waarmee directe montage 

mogelijk is op alle cmm’s met 

een Renishaw PH1, PH6, MH8 

of PH10T tasterkop.  Plaatsing 

op een PH10M, PH10MQ of MIH 

tasterkop kan eenvoudig met een 

Renishaw PAA adapter.

Verder heeft het tasterhuis 

een magnetische 

benaderingsschakelaar, 

die activering van de taster 

onmogelijk maakt tijdens een 

automatische modulewissel met 

het MCR20 wisselrek.

TP20 NI tasterhuis

Het TP20 NI tasterhuis verschilt 

van het TP20 huis doordat 

het niet beïnvloed wordt door 

magnetische velden.   Daardoor 

moet echter bij wisselcycli met de 

MCR20 de tasteractivering via de 

software geblokkeerd worden.

TP20 stylusmodules

De stylusmodule is met het 

tasterhuis verbonden door een 

magnetische koppeling met hoge 

herhaalbaarheid.  Zo is wisselen 

van module mogelijk zonder 

dat de styluspunt opnieuw 

gekalibreerd hoeft te worden. Dit 

levert een grote tijdbesparing 

op bij inspectieroutines.   De 

kinematische koppeling tussen 

tasterhuis en module werkt ook 

als een soort beveiliging tegen 

botsingen in de X- en Y-richting.

Verkort de cyclustijden op uw handbediende of CNC-bestuurde cmm met de TP20

Met het Renishaw TP20 modulaire meettastersysteem 
kunt u de optimale stylus kiezen voor de vereiste 
nauwkeurigheid. Wat u ook wilt meten...

TP20 tastersysteem

De TP20 is een schakelende meettaster, die 

gebruikers in staat stelt om handmatig of 

automatisch de stylusconfi guratie te wijzigen 

zonder herkalibratie.

Met zijn vele nieuwe voordelen is de TP20 nu algemeen 

geaccepteerd als de industriële maatstaf ter vervanging 

van de TP2-5W meettaster.    De TP20 is gemakkelijk 

achteraf te monteren op bestaande handmatige en cnc-

bestuurde coördinatenmeetmachines (cmm’s).

De serie modules
Een serie van zeven op specifi eke toepassingen 

afgestemde stylusmodules is leverbaar:

De LF-module levert met lage kracht een hoge 

nauwkeurigheid bij korte styli en gevoelige materialen.

De SF-module met standaardkracht is geschikt voor de 

meeste toepassingen.

De MF-module met middelgrote kracht biedt bij gebruik 

van langere styli een goede weerstand tegen trillingen.

De EF-module met extra grote kracht leent zich goed 

voor grote stylussamenstellingen.

De zesvoudige 6W-module meet groeven en 

ondersnijdingen, en heeft ten opzichte van de 

zesrichtings-TP2 aanzienlijk verbeterde meetprestaties.

De twee verlengmodules EM1 en EM2 vergroten het 

bereik en bieden een hogere meetnauwkeurigheid dan 

met een stylus van dezelfde lengte behaald wordt.
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Tasterverlengmodules

De EM1 en EM2 verlengmodules vergroten 

het meettasterbereik, zodat ook op moeilijk 

toegankelijke plaatsen gemeten kan worden.  

De leverbare verlengingen zijn 70 mm 

(EM1) en 95 mm (EM2).  De module met 

standaardkracht is integraal onderdeel van 

zowel de EM1 als de EM2.  Toepassing van 

een verlengmodule geeft betere metrologische 

resultaten dan het gebruik van een net zo 

lange stylus in een module van normale 

lengte.  De mogelijkheden om modules te 

verwisselen zonder herkalibratie en om 

het wisselproces te automatiseren met het 

MCR20 rek, vormen voordelen ten opzichte 

van bestaande tasterverlengstukken zoals de 

Renishaw PEL1.

Snelle herhaalbare styluswissel

Het MCR20 wisselrek voor modules

Het als extra leverbare MCR20 wisselrek 

kan maximaal zes tastermodules bevatten, 

voor automatische wisselingen die bestuurd 

worden door een meetprogramma.  Bij gebruik 

van een TP20 tasterhuis wordt activering 

van de meettaster tijdens de modulewissel 

onmogelijk gemaakt door een benaderings-

schakelaar.    Als een TP20 NI tasterhuis 

gebruikt wordt, moet de tasteractivering 

via de software geblokkeerd worden.  Het 

MCR20 rek is dus een passieve component 

die geen elektrische aansluiting op de cmm 

nodig heeft.  De MCR20 is erop gebouwd om 

de opgeslagen tastermodules stevig vast te 

houden en ze te beschermen tegen eventuele 

verontreinigingen in de werkomgeving.

Het MSR1 opslagrek voor modules

De MSR1 kan maximaal 6 tastermodules 

bevatten, voor handmatige styluswissel en 

veilige opslag van niet gebruikte modules.  

Vooraf gekalibreerde styli in tastermodules zijn 

naar behoefte uit te kiezen voor een wisseling.

Voornaamste voordelen 

van het TP20 systeem

Het TP20 systeem geeft 

gebruikers van handmatige 

cmm’s uitgebreidere 

mogelijkheden voor snelle 

styluswissel.  Voor gebruikers 

van CNC-bestuurde 

cmm’s wordt automatische 

styluswissel bij de meeste 

toepassingen van een 

TP2 of TP6 gemakkelijker 

door software die bij de 

machineleverancier te 

verkrijgen is. 

• Cyclustijden worden 

verkort door snelle 

styluswissel zonder 

herkalibratie.

• Optimaal resultaat 

van meettaster en 

stylus dankzij zeven 

speciaal afgestemde 

tastermodules.

• Gemakkelijke montage 

achteraf op alle standaard 

Renishaw tasterkoppen.

• Compatibel met 

bestaande interfaces voor 

schakelende meettasters.

• Montage op 

Renishaw Autojoint-

meettasterkoppen 

via PAA adapters of 

verlengstukken.

• Metrologische prestaties 

vormen industriële 

maatstaf.

• Geeft een bescherming 

tegen botsingen in X- en 

Y-richting.

• Compatibel met het 

Renishaw SP25M 

scantastersysteem.



Renishaw behoudt zich het recht voor om specifi caties 
zonder kennisgeving te wijzigen

Renishaw Benelux BV,

De Lind 21,
4841 KC Prinsenbeek, 
Nederland

T +31 76 543 11 00
F +31 76 543 11 09
E benelux@renishaw.com

www.renishaw.nl

Renishaw past 
vernieuwingen toe 
om oplossingen 
te bieden voor uw 
toepassingen
Renishaw is een wereldleider 
in de metrologie en biedt 
hoogwaardige rendabele 
oplossingen voor het uitvoeren 
van metingen en het verhogen 
van productiviteit.

Een wereldwijd netwerk 
van dochterondernemingen 
en distributeurs biedt een 
uitstekende service en 
ondersteuning.

Renishaw ontwerpt, ontwikkelt 
en fabriceert producten die 
voldoen aan de ISO-9001 
normen.  Renishaw biedt 
vernieuwende en rendabele 
oplossingen door middel van 
de volgende producten:

• Tastersystemen voor 
inspecties op cmm’s (coör
dinatenmeetmachines).

• Tastersystemen om op 
bewerkingsmachines 
werkstukken op te 
spannen, gereedschap in 
te stellen en inspecties uit 
te voeren.

• Scan- en 
digitaliseersystemen.

• Laser- en automatische 
ballbarsystemen voor 
nauwkeurigheidsmeting en 
kalibratie van machines.

• Encodersystemen voor 
positieterugkoppeling met 
hoge nauwkeurigheid.

• Spectroscopiesystemen 
voor niet-destructief 
materiaalonderzoek 
in laboratorium- of 
productieomgeving.
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