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Ochrana vůči prostředí

• IP67 krytí – odolnost proti nečistotám  
    a kapalinám
• odolnost proti otřesům a nárazům
• odolnost proti vibracím

Všechny snímače firmy Newall je možno úplně 
ponořit a stále budou poskytovat přesné 
a spolehlivé odečítání. Na rozdíl od většiny 
systémů skleněných pravítek nevyžadují žádné 
čištění vzduchem. Nečistoty, třísky, litinový 
prach, grafitový prach ani další všeobecná 
kontaminace nemá na výkon systému žádný vliv.

PriNciP liNeárNích sNímačů Newall
  stupnice je tvořena trubicí z nerez oceli, 
která obsahuje sloupec přesných ocelových 
kuliček z niklové oceli. Tlakové zatížení kuliček 
je nastaveno během výroby, kdy je stupnice 
kalibrována. montážní kalibrace již není nutná. Na 
stupnici nejsou připojeny žádné elektrické obvody.

  snímací hlava se skládá z 
generátoru magnetického pole a soustavy 
elektronických obvodů, které slouží k vyvažování, 
filtraci a zesilování zpětného signálu. hlava je 
dokonale zalita izolační hmotou a tím je zajištěna 
ochrana elektronických součástí před vniknutím 
nečistot.

  činnost snímačů je založena na indukci 
magnetického pole ve snímací hlavě a na 
zjišťování změn v tomto poli při přejíždění hlavy 
po stupnici. Přesné kuličky ve stupnici jsou tříděny 
tak, aby tato změna dosáhla požadované cyklické 
přesnosti. Fáze výstupního signálu relativně ve 
vztahu k budícímu referenčnímu signálu se mění 
lineárně se specifikovanou přesností, když se 
hlava posouvá po stupnici. Přejede-li hlava přes 
jednu kuličku, nastane fázová změna o 360°. 

schéma vyhodnocení fázového posunu



• vhodné svou konstrukcí a robustností na obráběcí a tvářecí stroje 
   do nejnáročnějších podmínek těžkých obroben a mechanických dílen.
• nevyžaduje žádné pravidelné čištění nebo údržbu.
• vhodné pro osazení široké škály strojů jako jsou soustruhy, brusky,  
    frézky,  vyvrtávačky, tvářecí stroje, měřící stroje a přístroje až
    do délky pojezdu 13 metrů.

Aplikace

Horizontální vyvrtávačka

Soustruh

Bruska

Frézka



Spherosyn 2G Microsyn 2G - 10 Microsyn 2G - 5
Provedení inkrementální / na bázi elektromagnetické indukce
Přesnost na každý metr ±10 μm ± 10 μm ± 5 μm
rozlišení zobrazení 5, 10, 20, 50 μm 5, 10, 20, 50 μm 1, 2, 5, 10 μm
Opakovatelnost v rozsahu jedné hodnoty rozlišení 
Kalibrace prováděna při 20 °c
max. přejezdová rychlost 2 m/sec. při rozlišení 5 μm
rozměry snímače 53×131×28,5 mm 35×75×18 mm
Průměr stupnice / 
použitý materiál

15,25 mm (0,601”) / 
nerezová ocel

5,75 mm (0,227”) / 
uhlíkové vlákno (příp. nerezová ocel)

celková délka stupnice pojezd stupnice + 258 mm pojezd stupnice + 173 mm
rozsah měření 51 ~ 13 208 mm (delší po dohodě) 50 ~ 1 000 mm

Délka kabelu 3,5 m pancéřovaný, v nerez oceli 
(prodloužení k dispozici v délkách 1; 2; 3,5; 5; 10 m)

Koeficient tepelné roztažnosti 12 ppm (stejný jako u oceli / litiny)
stupeň ochrany iP67
Odolnost rázům 100 g (iec 69-2-6)
Odolnost vibracím 30 g (iec 68-2-27)



Přínosy
Pořízením odměřování NEWALL získáte:
 » zvýšení produktivity a přesnosti (rozlišení až 1 μm) = rychlá návratnost 
Vaší vložené investice.

 » vymezení nepřesnosti posuvových šroubů a matic u starších strojů.
 » snížení zmetkovitosti.
 » hermeticky uzavřený systém stupnice a snímače odolný proti ocelovým 
třískám, litinovému i grafitovému prachu, chladicí kapalině, olejům, 
brusivu  a dielektriku  - krytí iP67. 
 
TRVALÁ PŘESNOST A SPOLEHLIVOST 
I V TOM NEJTVRDŠÍM PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ.

10 LET ZÁRUKA
NA STUPNICE

5 LET ZÁRUKA
NA OSTATNÍ DÍLY



NiCR elementy

Povrch
pro vyrovnání

Sekundární
cívka

Primární cívka Trubka z nerez oceli

Výstupní kabel snímače
Kryt

Čtecí hlava Hybridní deska tištěných obvodů

První číslice (pevné látky) Druhá číslice (kapaliny)

0 • bez ochrany • bez ochrany

1 • velká cizí tělesa o průměru větším než 50 mm 
(např. ruce) • svisle kapající voda nebo kondenzace

2 • středně velká cizí tělesa o průměru větším než 12,5 mm 
(např. prsty) • voda kapající pod úhlem do 15° od svislice

3 • malá cizí tělesa o průměru větším než 2,5 mm  
(např. drobné nástroje, dráty) • voda rozstřikovaná ve všech směrech až do úhlu 60° od vertikály

4 • cizí tělesa o velikosti zrnek o průměru větším než 1 mm 
(např. malé nástroje, drátky) • voda rozstřikovaná ze všech směrů, omezený průnik povolen

5 • chráněno proti prachu, omezený průnik a sedimenty prachu jsou 
povoleny, avšak jejich objem nesmí mít vliv na funkci zařízení

• proudy vody z hubice pod nízkým tlakem ze všech směrů 
omezený průnik

6 • zcela chráněno proti prachu (Newall) • silné proudy vody z hubice pod nízkým tlakem, voda pod vysokým tlakem 
a prudce se přelévající voda (např. lodní paluba)

7  - - - • účinek ponoření mezi 15 cm a 1 m (Newall)

8  - - - • účinek dlouhodobého ponoření pod tlakem vodního sloupce

IP - stupně krytí udávající úroveň ochrany zařízení 
proti průniku pevných látek a kapalin

Snímač

Příklad: iP67 = ochrana proti průniku - prachotěsné a chráněné proti účinkům ponoření
 iP56 = ochrana proti průniku - chráněné proti prachu a proti účinkům prudce se přelévající vody



DP 700
ZOBRAZOVACÍ PANEL S ČESKÝM DIALOGEM

• v provedení pro 1, 2 a 3 osy
• kompaktní a ergonomický design
• velké numerické displeje s vysokým rozlišením
• jednoduše připojitelné ke snímačům spherosyn 

a microsyn
• pro všechny aplikace obrábění
• intuitivní použití
• snadné konfigurování vlastností pro frézování, 

soustružení nebo jiné obrábění
• vysoká spolehlivost
• možnost dodání v provedení pro instalaci do panelu 

stroje
• pevná konstrukce z al slitiny
• bezpečné nízkonapěťové externí napájení



DP 1200
ZOBRAZOVACÍ PANEL S ČESKÝM DIALOGEM

• univerzální aplikace pro 2-4 osy, včetně osy 
rotační

• navrženo zvlášť pro aplikace na obráběcích 
strojích s dlouhými pojezdy

• navíc 3,5” TFT obrazovka (znázorňující pohyb 
nástroje, rychlost posuvu) s funkcí automatického 
přibližování dráhy nástroje vůči předem 
definovanému cílovému bodu obrábění

• velké numerické displeje 0,8” s vysokým 
rozlišením

• snadné uživatelské menu v českém jazyce

• samostatná řídicí jednotka digitálního odměřování 
pro stroje s dlouhými pojezdy (opce)



Specifikace jednotek odečítání polohy 
DP700 a DP1200

Funkce a vlastnosti DP700 DP1200
Počet os 1 osa 2 a 3 osy pro 2, 3 a 4 osy, 

případně 2+1 a 3+1 s rotační osou

Příklady aplikací bruska frézka/vyvrtávačka soustruh

Zpětný krok (Zrušení) × × × ×
Funkce reference × × × ×
hledání středu × × × ×
Nastavení přiblížení k nule × × × ×
Poloměr / Průměr × × × ×
absolutní / Přírůstkový × × × ×
metrický / Palcový × × × ×
Korekce nástrojů × × ×
Výpočet kuželu × ×
sčítání os × ×
Body na kružnici × ×
Body na přímce × ×
Obrábění oblouku × ×
Zjištění úhlu natočení obrobku ×
Polární souřadnice × ×
souřadnice bodů (ukládání/vyvolání) × × × ×
Zobrazení velikosti posuvu × × × ×
Výstup rs 232 pro data × × × ×
lineární kompenzace chyby × × × ×
segmentová kompenzace chyby × × × ×



Funkce panelů

• Používání přírůstkového režimu – když je panel nastaven na přírůstkový režim, může být použit tak, že 
zobrazí každou novou pozici ve vztahu k poslední pozici.

• Používání absolutního režimu – když je panel nastaven na absolutní režim, zobrazí pozici ve vztahu ke 
stanovenému výchozímu (nulovému) bodu.

• Palce/mm – možnost práce při obrábění z technických výkresů okótovaných v palcích i milimetrech.
• Poloměr/průměr – po zadání ø nástroje a směru obrábění (tj. směr najíždění k obrobku) umožní funkce 

najíždět k obrobku bokem nástroje (např. frézy) bez předchozího výpočtu určujícího vztah osy nástroje 
a jeho průměru. Panel tedy poloměr nástroje sám automaticky přičte nebo případně odečte.

• Lineární kompenzace chyby – tato varianta umožňuje  použít konstantní opravný koeficient ke všem 
zobrazeným odměřováním. Tento koeficient se vyjadřuje v částicích na milion (PPm).

• Segmentová kompenzace chyby – pohyb po pravítku je možno rozdělit až na 99 uživatelských segmentů, 
který má každý svůj korekční faktor, změřený podle přesného etalonu.

• Hledání středu – určena klávesa k půlení hodnoty v každé ose.
• Zálohování paměti – 30 dní po výpadku proudu.
• Funkce reference – vybavení funkcí nalezení čísla, která snižuje riziko ztráty polohy a nulového bodu.
• Body na kružnici – vypočítává polohy pro soubor stejně rozmístěných otvorů po obvodu kruhu nebo 

oblouku.
• Body na přímce – panel počítá polohu v řadě za sebou jdoucích otvorů se stejnou vzájemnou osovou 

vzdáleností na přímce.



Funkce panelů

• Vlastní diagnostika – automatická kontrola softwaru při spuštění.
• Sčítání os – používá se v případě nutnosti sčítat dohromady pohyb ve dvou osách a následně jej zobrazovat 

na jeden společný displej. Nutnou podmínkou je, že obě sčítané osy musí být osazeny stejným typem 
snímačů. Typickým příkladem využití je sčítání pohybů podélného a nožového suportu u soustruhů.

• Výpočet kuželu – funkce kuželu zobrazí úhlové posunutí zobrazené polohy (X,Y).
• Nastavení přiblížení k nule – toto nastavení provádí vizuální indikace blikáním leD segmentu pokud se 

jedna nebo více os přibližuje k nule.
• Korekce nástrojů – v případě, že je soustruh vybaven rychlovýměnnou nástrojovou hlavou, je možné 

využívat tuto funkci. Umožňuje zadat polohu ostří až 99.
• Polární souřadnice – funkce polárních souřadnic umožní obsluze převod systému souřadnic X,Y do systému 

polárních souřadnic.
• Obrábění oblouku – používá se při hrubování libovolného oblouku nebo rádiusu a lze ji využít např. 

k frézování vaček a rádiusu velkých poloměrů.
• Souřadnice bodů –  možnost naprogramování, uchování a opětné vyvolání souřadnic až 200 bodů. Použití 

těchto hodnot umožňuje obsluze pracovat s nulou vyvoláním uložených hodnot místo práce podle 
výkresových rozměrů. Tento způsob snižuje nutnost náhledu na výkres a snižuje možnost výroby zmetku 
případným chybným přečtením výkresové hodnoty.

• Rotační odměřování – poskytuje úhlové odečítání pro připojení k rotačním snímačům, u kterých je 
k dispozici i automatická kalibrace (DP1200).

• Vstupy do panelu - vstup na dotykovou sondu, UsB vstup pro aktualizaci softwaru, port rs 232.



V letech 1995 - 2015 jsme v České republice nainstalovali více než 2000 aplikací 
odměřování polohy Newall v mnoha strojírenských provozech. 
Najdete je například ve společnostech a technických školách: 

Reference:

 » univerzální hrotové 
soustruhy

 » mechatronické hrotové 
soustruhy

 » CNC soustruhy
 » CNC soustružnická 

centra (až 12 os)
 » CNC vertikální obráběcí 

centra
 » CNC frézovací, vrtací 

a závitovací centra
 » odlučovače mlhoviny

CONSORTA Praha s.r.o. 
Poděbradská 12, 190 00 Praha 9

tel. 266 311 834, 266 039 059
e-mail: consorta@consorta.cz

www.consorta.cz

DÁLE DODÁVÁME:

ANGLICKÝ VÝROBCE DIGITÁLNÍHO ODMĚŘOVÁNÍ POLOHY
S 10 LETOU ZÁRUKOU NA LINEÁRNÍ STUPNICE 

Škola TGACV Chomutov SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové 

SOŠ a SOU technické Třemošnice SOU Klášterec nad Ohří

ISŠ technická Vysoké Mýto VOŠ a SPŠ dopravní Praha

SPŠ polytechnická Zlín SOU a SOŠ Jihlava


