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M2 - DEN INTUITIVA PROGRAMVARAN 
FÖR PROFILPROJEKTORER
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MÄTNING MED PROFILPROJEKTORER PÅ ETT ENKELT SÄTT
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•  Spendera mer tid på att mäta och mindre tid på att läsa manualer tack vare 
M2-programvarans enkla och lättanvända användargränssnitt. Tack vare den enkla 
pekskärmsstyrningen kan M2-programvaran snabbt integreras i din process och förbättra 

arbetseffektiviteten drastiskt.

•  M2-mjukvarugränssnittet är tillgängligt 
för både stående och liggande läge, vilket 
ger maximal flexibilitet för den skärm eller 
monteringsenhet du väljer.

•  Få tillgång till många kraftfulla funktioner 
och ett intuitivt mätgränssnitt oavsett om du 
använder en inbyggd optisk kantavkännare 
eller använder projektorns korshår.  
Exakta optiska kantdetekteringsmekanismer 
ger exakta resultat såväl som tillgång till 
kraftfull mätfunktion av industrikvalitet.

Detaljprogram och uppspelning

Genom att använda en sparad detaljprogramfil kan användare spela upp 

och redigera grupper av uppmätta, konstruerade eller skapade delar. 

Uppspelningsstyrningsfunktionen ger användbara instruktioner på skärmen 

för en välfungerande uppspelning av dina detaljprogram. Vid uppladdning 

förbereder detaljprogramfilerna M2-programvaran för att upprepa en sekvens 

av funktionsmätningssteg, exporterade mätdata och utskrivna rapporter. 

PJ-A3000

*Alla visade profilprojektorer och surfplattor är exempel och ingår inte i programvaran

PV-5100

Pekskärmsstyrning av programmet

Förutom det konventionella musgränssnittet möjliggör utökad 

pekskärmslogik mångsidig panorering och zoomning av den aktiva 

delvyn. Tack vare detta kan användarna förbättra funktionskonstruktion, 

datamanipulering och effektivitet vid uppgiftsrapportering med enkel 

nypzoom, panorering/svep eller dubbelklick.

Snabb och enkel mätning med den 
innovativa M2-programvaran*
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Huvuddrag:

• Kompatibel med de flesta av Mitutoyos 
profilprojektorer

• Mät, konstruera och definiera 2D-funktioner

• Detaljprograminlärning

• Omfattande mätrapporter

• Toleranskontroll enligt DIN/ISO

Systemet består av:

• M2 Metrologiprogramvara

• 2-axligt interface och 15-poliga 
anslutningskablar

• Strömförsörjning och USB-kabel

• Maskinfäste, RAM-kula, RAM-arm, 
VESA-fäste (75x75) för montering av valfri 
surfplatta på projektorn.

Valfritt men nödvändigt tillbehör

• Allt-i-ett-surfplatta med pekskärmsdrift

• Microsoft® Win10 64 bit rekommenderas

Kontakta din lokala Mitutoyoleverantör

M2-PROGRAMVARA FÖR PROFILPROJEKTORER
Intuitiv och lättanvänd 2D-programvara med pekskärmdrift

Grafikbaserade konstruktioner
Skapa vanligt förekommande egenskaper, såsom 
avstånd eller korslinjer, i den grafiska detaljvyn.

Geometrisk toleranssättning 
Med bara några få klick på skärmen kan du mäta 
funktioner, tillämpa toleranser, ställa in nominaler 
och visa avvikelseresultat.

Rapportgenerering
Flexibilitet i rapportinnehållet och formateringen 
möjliggör full anpassning av sidhuvud- och 
sidfotsgrafik, sidhuvudinformation samt dataformat.

Avancerad verktygslåda  
för kantavkänning

Optical Edge-aktiverade system erbjuder korshårsavkännare 
i versionerna ”auto edge” och ”simple”. ”Auto edge”-
avkännaren är utvecklad för att fånga punkter från kanterna 
automatiskt när du passerar dem, vilket ökar noggrannheten 
avsevärt. En funktion i M2-programvaran ”EdgeLogic™” gör 
det möjligt att aktivera geststyrd kontroll av kommandon 
för start och avslutning av mätningen (endast i Optical Edge-
aktiverade system). Utan behov av direkt interaktion med 
programvaran kan du nu starta och avsluta dina mätningar 
snabbt och enkelt.

PJ-A3000 med 
kantdetektor

Kodnummer Beteckning

63AAA406 M2-databehandlingssystem utan kantdetektering

63AAA407 M2-databehandlingssystem med kantdetektering

Surfplatta  
är tillval



Notera: Produktillustrationerna är utan förpliktelser. Produktbeskrivningar, framför allt samtliga tekniska beskrivningar, är endast bindande 
när det uttryckligen överenskommits.
MITUTOYO, ABSOLUTE, DIGIMATIC, OPTOEYE och U-WAVE är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Mitutoyo 
Corp i Japan och/eller andra länder/regioner. Opti-fix är ett registrerat varumärke som ägs av KOMEG Industrielle Meßtechnik GmbH. Excel, 
Microsoft och Windows är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och / eller i andra 
länder. Thiokol är ett registrerat varumärke tillhörande TORAY Fine Chemicals Co. Ltd. TÜV är ett registrerat varumärke som tillhör (bl.a.) 
TÜV Rheinland AG. Youtube är ett registrerat varumärke som tillhör Google Inc. Namn på andra produkter, företag och varumärken som 
nämns häri är endast för identifiering och kan vara varumärken som tillhör respektive ägare

Hitta ytterligare produktlitteratur samt 
vår kompletta produktkatalog här.

www.mitutoyo.se
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Koordinatmätmaskiner Visionmätsystem

Testutrustning och seismometrar

Formmätning

Digitalskalor och DRO-system

Optisk mätning

Handmätdon och DatahanteringSensorsystem

Oavsett vilka dina utmaningar är hjälper 
Mitutoyo dig från början till slut.

Mitutoyo är inte bara en tillverkare av högkvalitativa 
mätutrustningar, utan erbjuder även kvalificerad 
support under produktens livstid, uppbackat av 
omfattande tjänster som säkerställer att din personal 
kan få ut det allra bästa från investeringen.

Förutom kalibrering och reparation, erbjuder 
Mitutoyo produkt- och metrologiutbildningar, samt 
IT-support för den avancerade programvaran som 
används inom modern mätteknik. Vi kan också 
utforma, bygga, testa och leverera skräddarsydda 
mätlösningar och även, om så bedöms 
kostnadseffektivt, utföra dina viktigaste och mest 
utmanande mätningar internt som legouppdrag.

Mitutoyo Scandinavia AB

Släntvägen 6 • Box 712 

194 27 Upplands Väsby 

Sverige

Tel. +46 (0) 8 594 109 50 

kontakt@mitutoyo.se 

www.mitutoyo.se


