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Použití

Modul je rozšířením modulu pro měření profilu kola. Kromě měření profilu kola umožňuje tento modul 

během několika sekund změřit tloušťku všech typů obručí. K měření se používá magnetická pomocná 

měrka (RD měrka). V závislosti na kole může být měřidlo umístěno na vnitřní nebo vnější čelní ploše 

nebo na drážce mezního opotřebení. Pokud je znám vnitřní průměr obruče kola, lze na základě hodnoty 

tloušťky obruče vypočítat průměr styčné kružnice. Všechny výsledky měření se během několika sekund 

zobrazí na senzoru a tabletu a lze je auto-maticky porovnat s referenčními hodnotami.

Parametry měření:

Metoda měření RTi
Měrka na vnitřní straně

Metoda měření RTR
Měrka na drážce mezního opotřebení

Metoda měření RTo
Měrka na vnější straně
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TECHNICKÉ ÚDAJE
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Kompatibilita CALIPRI C40, CALIPRI C41, CALIPRI C42

Požadavek na výpočet prům. Vnitřní průměr obruče (ruční zadání hodnoty)

Systémové požadavky Měřící modul “Profil kola”

Přesnost tloušťky obruče Absolutní přesnost: < +/- 80 μm
Opakovatelnost: < +/- 35 μm

Přesnost výpočtu průměru Závisí na výrobních tolerancích referenčního průměru.

Rozsah použití Pro všechny běžné typy tloušťky obruče / materiálu (těžká a lehká kolejová vozidla)

Standardy a certifikáty Calipri je schválené a používá se mj. v Německu (DB), Rakousku (ÖBB), Švýcarsku 
(SBB), Francii (SNCF), Číně (Chengdu Railway Bureau) a České republice (SZDC).

Softwarový licenční měřicí modul “Tloušťka obruče”
- 3 metody měření (WheelFlange_RTi, WheelFlange_RTo, WheelFlange_RTr).
- v případě dodatečné objednávky: aktivace prostřednictvím vzdáleného přístupu

Měrka tloušťky obruče “RD2 820”
- Umístění na hraně mezi opěrnou plochou a vnitřním poloměrem obruče kola.
- Standardní délka dříků měřidla: 15 mm (0,6”), volitelně na vyžádání: 30 mm (1,2”).

Měrka tloušťky materiálu“RD3 820”
- Umístění na drážce mezního opotřebení kola.

ROZSAH DODÁVKY A SLUŽEB

Pro měření tloušťky obručí opotřebených kol lze použít kombinace měrek RD2 820 a BR 600.
Tyto speciální měřidla je třeba umístit na vnitřní stranu obruče.

Speciální měrka “RDBR 500”
- Standardní kombinace
- Š/V/D: cca. 145/35/3 mm
- ID produktu CA02008

Speciální měrka “RDBR 500LE”
- Pro stísněné prostorové podmínky
- Š/V/D: cca. 145/35/3 mm
- ID produktu: CA02020

Speciální měrka “RDBR 760”
- Pro silně opotřebená kola
- Š/V/D: cca. 300/55/3 mm
- ID výrobku: CAO2024

Speciální měrka “RD2-820-15-ANT”
- Pro vnější měření
- Délka dříků: 15 mm
- ID produktu: CAO2018

Speciální měrka “RD2-820-30-ANT”
- Pro vnější měření
- Délka dříků: 30 mm
- ID produktu: CAO2019
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PROCES MĚŘENÍ
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Nabídky a živé ukázky: 

info@roste.cz
sales@nextsense-worldwide.com 

VÝSLEDEK MĚŘENÍ (TABLET PC) VÝSLEDEK MĚŘENÍ (SENZOR)  

NAVÁDĚNÍ SENZORU (TUTOR)
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