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Zintegrowany system pomiarowy IMS-A firmy
Bosch Rexroth: precyzyjny pomiar położenia
bezwzględnego metodą indukcyjną

Funkcje prowadzenia i wykonywania pomiaru w jednym urządzeniu: Zintegrowany system
pomiarowy IMS-A bardzo precyzyjnie odczytuje położenie bezwzględne metodą indukcyjną,
nawet jeśli jest poddawany obciążeniom mechanicznym w zanieczyszczonym środowisku.
System ten został wyposażony w prowadnice liniowe z możliwością zapisu wartości
bezwzględnej, o dokładności porównywalnej z precyzyjnym liniałem optycznym. Jest on za to
bardziej wydajny.

W obróbce materiałów, druku 3D oraz systemach obsługi urządzeń
elektronicznych wymaga się coraz większej precyzji i dostępności.
Nowy system pomiarowy IMS-A firmy Bosch Rexroth, wbudowany
w prowadnice liniowe, ułatwia spełnienie tych wymagań. Dokładność
całego systemu IMS-A to +/- 4 mikrometry na metr Co więcej, system
pomiarowy jest odporny na zanieczyszczenia, wibracje, wstrząsy
i interferencję pola magnetycznego.
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Indukcyjny system pomiarowy, który się nie zużywa
Dzięki pomiarom wykonywanym metodą indukcyjną system IMS-A działa bez
konieczności fizycznego kontaktu, dzięki czemu konstrukcja ta nie ulega
zużyciu. Skala pomiarowa nie podlega zakłóceniom i niszczeniu przez
zewnętrzne pole magnetyczne.
Obróbka precyzyjna
Pomiar położenia odbywa się bardzo blisko centralnego punktu narzędzia, co
stanowi istotny warunek wstępny do uzyskania dużej precyzji i odpowiednej
jakości powierzchni podczas procesu obróbki. Zdolność rozdzielcza pomiaru
położenia systemu IMS-A to nawet 0,025 μm.
Funkcje zintegrowane
Integracja funkcjonalna prowadzenia i wykonywania pomiarów w procesie
montażu skraca czas instalacji. Nie jest konieczna żadna regulacja systemu
pomiarowego. Dzięki systemowi IMS-A inżynierowie mogą niezależnie i bez
żadnych ograniczeń w zakresie dokładności korzystać z kilku wózków
na szynie profilowanej o długości nawet 4 500 mm.
Gotowy na koncepcję Przemysłu 4.0
Integracja dodatkowych czujników ruchu i temperatury przygotowuje system
pomiarowy na przyszłe wymagania koncepcji Przemysłu 4.0. Dodatkowe
czujniki umożliwiają projektantom maszyn na przykład odczytanie
temperatury oraz rzeczywistego poziomu dynamiki.
(*) HIPERFACE© jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sick
Stegmann GmbH
(**) DRIVE-CLiQ jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Siemens.
Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy
i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każdego
formatu. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych,
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maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu. Doświadczenie to
wykorzystuje przy opracowywaniu innowacyjnych komponentów, indywidualnych rozwiązań
systemowych oraz usług. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania z
zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, przekładni oraz techniki przemieszczeń
liniowych i montażu. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 80 krajach, osiągnęło w 2016 roku
obroty w wysokości 5 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 29 500 pracowników.
Więcej informacji: www.boschrexroth.pl
Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 400 500
pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2017) i wygenerowała w 2017 roku
obrót w wysokości 78 mld euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility
Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology.
Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i
regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych,
Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na
całym świecie stanowią podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2015 Bosch
zgłosił ok. 5 400 patentów. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla
świata zintegrowanego w internecie. Grupa Bosch zatrudnia 62,500 współpracowników w
zakresie badań i rozwoju w 125 miejscach na całym świecie. Innowacyjne produkty i usługi
Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy
technologię, która jest „bliżej nas”.
Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl oraz http://twitter.com/BoschPresse.
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Biura Regionalne:
Gdańsk: ul. Galaktyczna 32, 80-299 Gdańsk
tel.: (58) 520 89 90, fax: (58) 552 54 75
gdansk@boschrexroth.pl
Katowice: ul. Wiejska 46, 41-253 Czeladź
tel.: (32) 363 51 00, fax: (32) 363 51 01
katowice@boschrexroth.pl
Poznań: ul. Krucza 6, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel.: (61) 816 77 60, fax: (61) 816 77 64
poznan@boschrexroth.pl
Rzeszów: ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów
tel.: (17) 275 55 00, fax: (17) 275 55 09
rzeszow@boschrexroth.pl
Szczecin: ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin
tel.: (91) 483 67 82, fax: (91) 435 89 77
szczecin@boschrexroth.pl
Wrocław: ul. Tyniecka 17, 52-407 Wrocław
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24
wroclaw@boschrexroth.pl
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