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The Real-Time- Analyser: Veelzijdig, betrouwbaar en vol vakkennis

De Real-Time-Analyser (=RTA) is een systeem voor de analyse van professionele gereedschappen in
combinatie met een optische meetlaser van hoge kwaliteit. Vanwege haar modulaire ontwerp is het
geschikt voor analyse van de meest diverse gereedschappen. Bij de RTA kan alles dat onder het
vergrootglas kan worden gelegd, geanalyseerd worden en dit maakt het dan ook een zeer veelzijdige
allrounder – ontworpen voor dagelijks gebruik bij de (slijp)machine.
De RTA is binnenshuis ontworpen door het bedrijf van AKE Knebel GmbH & Co.KG, gelegen in de ZuidDuitse stad Balingen. Wij zijn fabrikant van kwaliteitsgereedschappen, welke worden gebruikt in zowel de
industrie als de ambachten. AKE is een middelgroot bedrijf maar op wereldniveau één van de marktleiders
binnen ons productensegment, bijvoorbeeld in:


Cirkelzaagbladen




Frezen
Boren

Aanvankelijk was de RTA ontworpen voor kwaliteitscontrole in onze eigen productieketen.
Hij is accuraat, gemakkelijk in gebruik, betrouwbaar en 100% geschikt voor de werkplaats. Met dergelijke
eigenschappen werd de RTA al snel een essentieel onderdeel van de productiecontrole bij AKE.
We zouden u graag de gelegenheid willen
bieden om mee te profiteren van onze
ervaringen en om uw gereedschap te
controleren op dezelfde manier waarop wij ons
gereedschap inspecteren.
Onze RTA wordt dan ook voor een zeer redelijke
prijs, inclusief betrouwbare ondersteuning,
aangeboden. Profiteer mee van de ervaringen
van een grote gereedschapsfabrikant.
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Het RTA systeem
Onze Real-Time-Analyser bestaat uit een combinatie van drie componenten:



Robuuste en solide mechanica
Hoge resolutie camera



Efficiënte software voor meten en visualiseren

De robuuste en zware mechanica van de RTA stabiliseert het complete systeem. De mechanica wordt
gedempt om eventuele storende vibraties tegen te gaan. Hierdoor krijgt u precieze resultaten en heldere
beelden – in elke omgeving. Het systeem is ontworpen om langdurig mee te gaan.
Het basisframe is uitgerust met hoge precisie geleiderails waarop de geschikte gereedschapshouder snel
en gemakkelijk kan worden bevestigd, afhankelijk van het te inspecteren gereedschap. Dankzij de
geleiderails kan het gereedschap precies voor de optische lens geplaatst worden. Voor de lengte van het
basisframe kan gekozen worden uit onze basissystemen, naar uw wensen.
De wendbare microscoop is gemonteerd op het basisframe. De optische lens is dus draaibaar op twee
assen en een analyse is derhalve mogelijke op verschillende hoogtes. Aanslagbouten zorgen ervoor dat de
belangrijkste axiale afstellingen snel geselecteerd kunnen worden, waardoor tijd bespaard wordt.
Dankzij de RTA kan de microscoop zeer precies gepositioneerd worden. De tijdrovende (fijn) afstelling
wordt nu gedaan in een handomdraai.
Het mechanische systeem is niet alleen functioneel, maar ook zeer praktisch – ontwikkeld tot in de laatste
details. De RTA heeft bijvoorbeeld een lade en een documentenarchief waar u uw handgeschreven
notities kunt bewaren, zonder deze vies te maken.
De RTA is ontworpen door mannen van de praktijk voor mannen van de praktijk.
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Een perfect duo: Optica en software
Alle varianten van het RTA systeem zijn uitgerust met efficiënte beeldvormende en meetkundige software
en zijn daarom een perfect duo. Een aantal unieke eigenschappen zijn hier het resultaat van.
De eigenschappen van de optica:
 Hoge resoluties voor vlijmscherpe en gedetailleerde afbeeldingen.


Ongelofelijke vergrootreikwijdte (van 20x tot wel 200x, traploos) voor analyses tot in de
microregio’s.



Geïntegreerd fel licht filter voor optimale verlichting en contrast.



Perfecte afbeeldingen bij elk soort snijmateriaal, ongeacht of het wordt toegepast op hardmetaal,
HSS of diamant. Een zeer speciale eigenschap, omdat andere systemen vaak enkel gelimiteerde
geschiktheid verschaffen voor het visualiseren van diamant snijmateriaal.



Inclusief referentie-film voor het kalibreren van de optische lens.

De eigenschappen van de visualiserende en meetkundige software:
 Het meten van alles wat de optische lens detecteert: Lengtes, radiussen, diameters, cirkels,
bogen, hoeken (zie pagina 5 voor het voorbeeld van de cirkelzaagbladen).
 Meten op een later tijdstip is mogelijk: Neem nu een foto en analyseer later, wanneer u dat
uitkomt.


Het maken en instellen van eigen meetrapporten in bijvoorbeeld Excel. Bepaal zelf welke details
vermeld moeten worden in uw meetprotocol.



Sla op, print, archiveer. Zenden via e-mail is mogelijk.



Voeg uw eigen teksten bij en maak notities in uw resultaten en bevindingen.



Het boven en naast elkaar stellen van afbeeldingen. Hiermee kunt u twee afbeeldingen met
elkaar vergelijken.



Een videofunctie.
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De voordelen voor de gereedschap slijperij
Bent u een gereedschapslijper?
In dat geval zullen de functionele mogelijkheden van de Real-Time-Analyser ook u profijt opleveren.
Hieronder enkele praktische voorbeelden, waarbij de RTA voor u onmisbaar zal worden:


Het controleren van uw slijpproces



Het waarborgen van uw eigen kwaliteitsspecificaties



Het vergelijken van uw slijpkwaliteit met dat van uw concurrenten.



Het in beeld brengen van slijtage, breuken, barsten, randen en rondingen.



Het optisch meten en verifiëren van hoeken



De visuele keuring van soldeergebreken en verkleuring



Het controleren van de maatvastheid van alle kanten.



Bij de inspectie van inkomende goederen, zoals bijvoorbeeld bij slijpschijven of tanden.



De controle van vaste en keermessen is mogelijk.



Tijdens discussies met uw collega’s, klanten en leveranciers.

Ons RTA systeem helpt u bij het controleren en verbeteren van uw kwaliteit en bij het uitvoeren van uw
kwaliteitscontrole. Het kan idealiter gebruikt worden voor de gereedschapsbranche, bij de productie van
nieuwe goederen en de inkomende goedereninspectie. Gebruik het voor de toename van uw eigen
productiviteit.

Met de Real-Time-Analyser kan kwaliteit – welke
normaliter moeilijk aantoonbaar is – zichtbaar gemaakt
worden. Het ondersteunt u op een zeer gemakkelijke
manier bij het laten zien aan uw klanten wat
slijpkwaliteit werkelijk inhoudt en wat voor een verschil
‘’goed slijpen’’ maakt. Zelfs met de standaardversie
kunt u al tot wel 200 keer uitvergroten.
Enthousiasmeer uw klanten!
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Meetmogelijkheden bij een cirkelzaagblad
Met de Real-Time-Analyser is het mogelijk om onder andere de volgende zaken te meten:


Snijbreedte



Stambladdikte



Hoekmaten
o Spaanhoek
o Vrijloophoek
o Tangentiële hoek
o Snijhoek



Tandmaten
o Tandhoogte
o Tanddikte
o Hoogteverschil



Rondingsafwijking



Fase
o
o
o



Breedte
Lengte
Afwijking

Radius (b.v. op de borst, of spaanhoek geslepen holdak – tandgeometrie)

Met de optionele „Microscoop voor grote werkruimtes“ kunt u ook hoeken meten, waarbij een frontaal
zicht op de tandborst benodigd is. Bijvoorbeeld:
 Radiale vrijloophoek
 Hellingshoek (b.v. meten van de hoek van een wisseltand)
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Meetaccuraatheid
Met de RTA kunnen alle objecten perfect worden gevisualiseerd dankzij de eersteklas optica.
In combinatie met de krachtige software ontstaat een perfect duo. Welke meetprecisie heeft u wanneer u
aan het meten bent?
Met de RTA is het mogelijk te meten zonder het object aan te raken door middel van de optische lens. Dit
betekent dat u het gewenste meetproces uitvoert met de meegeleverde visualiserings- en meetsoftware.
Als u bijvoorbeeld de snijbreedte van een zaagblad wilt meten, markeert u de tanden aan beide uiteindes
met uw muis op uw beeldscherm. De software berekent nu de afstand d.m.v. het actuele zoomniveau.
Dit voorbeeld laat zien dat een belangrijke factor aangaande de meetprecisie bij de bediener van de
meetsoftware ligt. Het meetresultaat kan enkel accuraat zijn wanneer de tandeindes juist gemarkeerd zijn
met de muis. De software ondersteunt u hierbij met een nuttige Zoom box – het benodigde punt kan dus
gemakkelijk gemarkeerd worden.
Kortom, hoe accurater de punten zijn gemarkeerd, des te preciezer zullen de resultaten zijn. Dit geldt voor
elk handmatig optisch meetproces en dus zo ook voor de RTA.
Naast dit aspect is de resolutie van de camera evenzo belangrijk voor de meetaccuraatheid. Hoe hoger de
resolutie, des te accurater zullen meetresultaten zijn. De Advanced Set geeft dan ook meer voordelen
vergeleken met de Basic Set.
Vuistregel: Met de RTA kunt u metingen uitvoeren met een tolerantie tot in de lage tienden na de
komma. Dit zijn prima waardes voor de meeteisen in het dagelijks gebruik met gereedschap dat opnieuw
geslepen dient te worden. In de meeste gevallen is dit meer dan toereikend.
De Advanced Set biedt een zelfs nog hogere precisie: met deze versie kan de meettolerantie verlaagd
worden tot honderden na de komma, mits de meetpunten accuraat zijn gemarkeerd.
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Basissystemen en varianten
De Real-Time-Analyser is modulair ontworpen. U kunt daarom het systeem kiezen dat specifiek aan uw
applicatie-eisen voldoet.
Er zijn twee aspecten waarop de meest geschikte RTA gekozen kan worden:
 Het RTA Basissysteem. Deze beslaat de lengte van het basisframe.
 De RTA Variant. Deze definieert de technische uitbreiding van het systeem.

De Basissystemen
De lengte van het basisframe is vooral belangrijk, als u cirkelzaagbladen wilt analyseren. Hoe langer het
basisframe, des te groter is de maximum diameter van het zaagblad, welke u kunt meten.
Er zijn drie basissystemen waar u uit kunt kiezen:
Basic System

Max. zaagblad-Ø

RTA-S

400 mm

RTA-M

800 mm

RTA-L

1.200 mm

Elk RTA – Basissysteem is al uitgerust met een aantal van de meest veelvoorkomende asgatopnames,
waarmee de zaagbladen op de RTA gecentreerd kunnen worden. De RTA bevat diverse boordiameters van
15,87 tot 80 mm. U kunt een lijst van de opgenomen standaard asgatopnames, tussenmaten en grotere
maten tot een diameter van 100 mm, vinden op de pagina ‘’Asgatopnames’’.
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Basissystemen en varianten
De varianten
Er zijn twee RTA varianten - „Basic“ en „Advanced“. De variant bepaalt welke optische lens en accessoires
inbegrepen zijn in de levering.
Basic

Advanced

1,3 Megapixel

5,0 Megapixel

- Foto’s met hoge resolutie

- Foto’s met hoge resolutie
- hogere meetprecisie
- scherp tot in het kleinste detail
- ideaal voor verdere digitale verwerking

Basic

Advanced

Zaagbladopname en fixering
= analyse van zaagbladen

Zwenk eenheid
= Opname voor analyseprisma en analyseertafel

Analyseprisma
= analyse gereedschappen met cilindrische schacht

Analyseertafel
= analyse van b.v. tanden, keermessen, etc.

Met de Basic variant kunnen zaagbladen worden geanalyseerd met een afbeeldingsresolutie van 1.3 MP.
De Advanced variant biedt het volledige scala aan functies van de RTA: Zaagbladen en gereedschappen
met cilindrische schacht (zoals boren en frezen) kunnen onder de loep worden genomen. Verder kunt u
alles analyseren, wat u op de meegeleverde tafel plaatsen kunt. En dit alles met vlijmscherpe beelden met
5 megapixel resolutie, zelfs bij een maximale vergroting.
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Basissystemen en varianten
De ‘Basic’ Variant

Deze afbeelding toont een RTA-L uitgerust met de ‘Basic’ accessoires. Van links naar rechts zijn dit:
Zaagbladopname, centreerpen, 1,3 MP optische lens (gemonteerd in de microscoophouder) en de
zaagbladfixering.
De ‚Advanced‘ Variant

Deze afbeelding toont een RTA-L uitgerust met de ‘Advanced’ accessoires. Van links naar rechts zijn dit:
Analyseertafel, zaagbladopname, centreerpen, zwenk eenheid, 5.0 MP optische lens (gemonteerd in de
microscoophouder), zaagbladfixering en de analyse prisma.
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Hoge resolutie standaard en speciale microscopen

Microscoop met automatische zoomfunctie
Voert u vaak metingen uit op verschillende inzoomniveaus? Dan is het de moeite waard een microscoop
aan te schaffen met een automatische zoomfunctie.
De specifieke eigenschap is dat het vergrootglas het inzoomniveau automatisch overdraagt naar de
meetsoftware. Het lezen van het dan in gebruik zijnde inzoomniveau en het handmatig invoeren van de
waardes in het programma is niet meer nodig. Uw metingen kunnen dus nog sneller uitgevoerd worden
met maximale precisie. Het vergrootglas voorziet in een resolutie van 1,3 megapixel.
Microscoop voor grote werkruimtes en automatische zoomfunctie
Met deze microscoop kunnen zelfs hoeken, waarbij een frontaanzicht op de tandborst benodigd is,
gemeten worden. Deze zijn bijvoorbeeld de radiale vrijloophoek en de hellingshoek. Voor dit doeleinde
moet de microscoop gepositioneerd worden op de buitenste stand van de RTA. De focus kan nu gelegd
worden op de tandborst en de metingen kunnen normaal uitgevoerd worden. De optische lens bezit
bovendien een automatische zoomfunctie voor eenvoudige bediening. De resolutie is 1,3 MP. Als u een
automatische zoomfunctie met een normale werkafstand nodig heeft, gebruikt u dan de hierboven
beschreven microscoop.
Microscoop met vergroting tot 470x
Is een vergroting van 200x onvoldoende voor uw gebruik? Richt u zich in dat geval tot deze versie en maak
gebruik van de enorme inzoomopties tot in het 470-voudige. U kunt dan bij wijze van spreken van elke
stofvlok een stofberg maken. Deze microscoop heeft een resolutie van 5 megapixel en werkt met een
inzoombereik tot in het 400 á 470-voudige.
Microscoop met scherpere focus
Bent u op zoek naar afbeeldingen met uitgebreide details? Met deze microscoop bent u één
stap dichter bij dit doel. Zodra u een foto maakt wordt
gebruik gemaakt van een zeer specifieke technologie:
Verscheidene foto’s worden (automatisch) gemaakt op
verschillende inzoomniveaus en boven op elkaar gelegd.
Hiermee krijgt u een eindresultaat met extra diepte,
scherpte en rijkdom aan detail. De toegepaste optische
lens heeft een resolutie van 1.3 megapixel.
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Hoge resolutie standaard en speciale microscopen
Microscoop 5 Megapixel (inbegrepen in de “Advanced” set)
Dit is onze beste optische lens voor de Advanced variant van de RTA. De microscoop heeft een resolutie
van 5 megapixel en is hierdoor scherp tot in het kleinste detail. Zeer praktisch als uw afbeeldingen digitaal
verwerkt moeten worden. De optische lens is geschikt voor zowel visualisatie- als meetoperaties en
daarom een goede keuze voor veeleisende toepassingen. Deze optische lens is ook verkrijgbaar als
accessoire – zeer praktisch als u uw “Basic” set wilt upgraden.
Microscoop 1.3 Megapixel (inbegrepen in de “Basic” set)
Dit is onze sterke optische lens voor de Basic variant. De microscoop heeft een resolutie van 1.3
megapixel en voorziet daarmee in afbeeldingen met hoge resolutie. Deze is uitstekend geschikt voor
visualiseren of metingen van afwijkingen. Deze microscoop is ook inbegrepen in de lijst van accessoires,
voor het geval dat u, voor u zelf bijvoorbeeld, een losse handlens nodig heeft.

Microscoophouder – de praktische houder voor uw nieuwe microscoop!
De microscoophouder maakt het werk voor u gemakkelijker, als u gebruik maakt van meer dan één lens.
Dankzij deze houder kan u uw microscoop binnen enkele seconden wisselen en heeft u altijd de adequate
optica bij de hand.
Deze houder is speciaal voor gebruik met de RTA ontworpen en verschaft hiermee perfecte
ondersteuning voor uw optische lens.
Nog een voordeel:
Met deze microscoophouder hoeft uw optische lens maar één keer
afgesteld te worden, wat tijd bespaart. Op aanvraag stellen wij uw
nieuwe microscoop af in de nieuwe houder (tegen een meerprijs).
Dit betekent voor u: uitpakken, aansluiten en beginnen.
Wij raden daarom altijd bij aankoop van een nieuwe microscoop
aan om tevens een microscoophouder te bestellen.
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Voorbeeld

Optimale PC met ondersteuningspakket
Een high-performance computer is een essentieel component van het RTA systeem. In ons aanbod aan
accessoires is daarom ook een PC inbegrepen, welke optimaal afgesteld is op de RTA. Deze computer
voldoet in elk geval aan de volgende vereisten:



Krachtige processor (>= Intel Core i5)
Adequaat, snelwerkend geheugen (>= 8 GB RAM, DDR3)



Krachtige grafische kaart



In hoogte verstelbare monitor, touchscreen, WLAN

Er zit een Service- en “ProSupport” pakket inbegrepen bij deze PC, om uw zekerheid te garanderen.
Hiermee ontvangt u snelle ondersteuning, wanneer u deze nodig heeft.
In detail heeft u de volgende voordelen:
 Snelle levering van reserveonderdelen
 Telefonische ondersteuning in geval van problemen met uw besturingssysteem.
Als u onze RTA PC koopt heeft u nog een ander voordeel: Directe hulp van AKE (Duits- of Engelstalig).
Wij zullen u helpen bij al uw vragen over de RTA. Neemt u gewoon contact met ons op. Elke PC zal op een
dergelijke wijze geconfigureerd worden, dat wij in staat zijn om u op afstand te helpen (alleen mogelijk
nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven). Problemen kunnen hierdoor dus direct samen opgelost
worden, terwijl u voor uw PC zit. Eenvoudiger en sneller kan niet.
Nog een ander voordeel van onze computer: De visualiserings- en meetsoftware is reeds geïnstalleerd en
geconfigureerd. Zelfs de lens wordt door ons volledig gekalibreerd. Alles wat u alleen nog hoeft te doen is
de kabel in het stopcontact te steken en hem aan te zetten
En dit alles voor een zeer gunstige prijsstelling.
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Notities

