
På allmän begäran...

. . . QC20-W 
trådlös ballbar

Uppgradering till det nya  
trådlösa ballbarsystemet QC20-W

Trådlös teknik för enklare och säkrare handhavande•	

Snabbare och enklare att ställa in samt använda•	

Ny programvara och maskinvara för snabb volymetrisk diagnos•	

Mer hållbar konstruktion•	

Bakåtkompatibilitet för användare av  •	
QC10-ballbarsystemet  



Som användare av ballbarsystemet QC10 vet 
du att det ger den information du behöver för 
att kunna ha full kontroll på prestandan i dina 
bearbetningsmaskiner. Med QC20-W har vi 
behållt de funktioner som gjort ballbarsystemet 
QC10 till industristandard och beaktat det som 
kunderna efterfrågat:

•	 Trådlös kommunikation: Bluetooth® är ett 
trådlöst system som ger snabbare inställningar 
och bättre räckvidd än det kabelgränssnitt som 
användes i QC10. Frihet från kablar betyder 
att luckorna kan hållas stängda under tester, 
vilket är ytterligare en säkerhetsfunktion.

•	 Snabbare och bättre tester: Ny maskinvara 
och ny programvara möjliggör test av partiella 
bågar (220°) som ger 

enklare test av Z-axeln (ingen specialfixtur  −
krävs)
minskade krav på axelrörelse (t.ex. Z-axeln  −
på fleroperationsmaskiner och X-axeln på 
svarvar)

möjligheten att testa tre (3) plan från en  −
enda inställning. 

•	 Hållbarare konstruktion: den nya sensorn 
är inte lika känslig för stötar och när det inte 
finns några kablar så blir det förstås inte heller 
några kabelskador!

Analysskärmbilderna har uppdaterats och visar 
nu teststandard och uppgifter om utrustning 
tillsammans med kalibreringsstatus för 
ballbarsystemet, så att du och dina kunder har 
ökat förtroende för de resultat som presenteras. 

Flera nya funktioner ingår också i programvaran

Nuvarande ISO- och ASME-teststandarder  −
(och efterföljande versioner) stöds nu fullt ut

Förbättrad hantering av testdatafiler och  −
testmallsfiler

Alternativ för flera/upprepade tester vid  −
inställningssteget (endast avancerat 
läge), vilket är användbart vid 
undersökning av egenskaper 
för avvikelser och 
repeterbarhet

Vi har inte ändrat det vinnande konceptet, vi har bara 
gjort det bättre

  wireless technology

En ny volymetrisk diagnos presenterar dessa 
data i ett klart och lättförståligt format.



QC20-W har redan från början konstruerats för att tilltala 
befintliga QC10-användare

* Passar endast QC10-systemväskor med metallram. 
Verktygsfästet och centrumfästet ska bytas ut mot de nya medföljande komponenterna.

VÅRT ERBJUDANDE
Byt in din befintliga QC10- givare och beställ den nya 

basuppgraderingen till QC20-W för mindre än halva 

priset av ett komplett QC20-W-paket.  Paketupplägget 

och prissättningen har som mål att ge dig lägsta möjliga 

ingångskostnad för användningen av QC20-W. Du kan utöka 

funktionerna i ditt ballbarsystem ytterligare – se nästa sida 

för uppgifter om ytterligare tillbehör..

Enkelt och kostnadseffektivt grundläggande 
uppgraderingspaket som dessutom passar 
senare typer av QC10-systemväskor*

•	 För	att	bibehålla	testkapaciteten	i	ditt	befintliga	
QC10-system behöver du bara byta ut 
ballbarsystemet/gränssnittet mot QC20-W. Alla 
andra systemkomponenter är kompatibla (utom 
tillbehörspaketet för små cirklar).

•	 QC20-W	har	samma	längd	(100	mm)	som	din	
befintliga QC10-ballbar och använder samma 
förlängningsstavar.  Du kan alltså använda 
samma tester och testprogram som du redan 
utvecklat för QC10.

•	 QC20-W	använder	samma	datafilformat	som	
QC10, så att du kan: 

 Granska tester som utförts med QC10 med  −
hjälp av Ballbar 20 programvaran

 Använda ett och samma program på din  −
dator oavsett om du använder QC20-W 
eller QC10



Renishaw AB, Biskop Henriks väg 2, SE-176 76 Järfälla, Sverige
T +46 (0) 8 584 908 80   F +46 (0) 8 584 908 99   E sweden@renishaw.com

www.renishaw.se

Uppgraderingspaket som uppfyller dina behov

Det finns tre huvudsakliga skillnader mellan QC10 och QC20-W. 

Ballbar-enheten•	
Reviderad centrumled och verktygsfäste med förlängning•	
Väska för systemet•	

Tillbehörssatsen för små cirklar har också förbättrats.

Dessa komponenter finns dels som uppgraderingspaket men kan 
även köpas som separata enheter så du bara betalar för de funktioner 
du behöver. 

•	 QC20-W basuppgraderingspaket. Den lägsta instegskostnaden för 
QC20-W får du genom att använda uppgraderingspaketet för QC20-W.  
Detta innehåller en ny ballbar, ett nytt batteri och programvaran för 
Ballbar 20. Paketet är anpassad till din QC10-väska*.  

 QC20-W trådlöst ballbarsystem (med ett CR2-batteri) −
 Verktygsfäste −
 Systemprogramvara (inklusive bruksanvisningar) −
 Kula för förinställning −
 Maskinvalideringskort −
 Kalibreringsintyg −

•	 QC20-W för mätning på delar av bågar

Paketet består av en modifierad centrumled och verktygsfäste  −
med förlängning. Med detta kan du utföra 220º tester av 
partiella bågar med QC20-W. Möjligheten att utföra tester i alla 
tre plan (XY, XZ och YZ) utan att röra centrumleden förenklar 
inställningen kraftigt för sådana tester och gör det för första 
gången möjligt att utföra genuin volymetrisk analys.

•	 Väska för QC20-W-systemet

Nu kan du bära med dig tillbehörspaketet för små cirklar och  −
VTL-adaptern i samma väska, med dedikerad placering. 

•	 QC20-W tillbehörspaket för små cirklar

Det befintliga QC10-tillbehörspaketet för små cirklar (SCAK- −
Small Circle Accessory Kit) kan inte användas med QC20-W. 
Om du redan använder QC10-tillbehörspaketet (SCAK) kan 
du i stället köpa den nya adaptern som fästs med ett enkelt 
skruvförband på QC20-W-kroppen. Du kan behålla din 
befintliga 50 mm kalibrator. 

Varumärket Bluetooth och dess logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och Renishaw 
plc använder alla sådana varumärken under licens.  Övriga varumärken och varunamn 
tillhör sina respektive ägare.

Kontakta Renishaw och uppgradera till QC20-W idag

QC20-W tillbehörspaket för små cirklar

Väska för QC20-W-systemet

QC20-W för mätning på delar av bågar

QC20-W basuppgraderingspaket
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