
 PRIMO™ LTS (อปุกรณ์ตัง้ค่าความยาวทลู)

รวดเรว็และแม่นย�า 
การตั้งค่าทูลที่เครื่องจักรกล และการตรวจจับ 
ทูลที่แตกหัก 

การใช้งานท่ี
ง่ายดายอย่างมาก

โดดเด่น
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ชิ้นงานที่เสียน้อยลง  
และผลก�าไรมากขึ้น 



จดัการกบัความผนัแปรในกระบวนการท่ีต้นทาง และเกบ็เก่ียวผลตอบแทน

ยิ่งมนุษย์มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตมากขึ้นเท่าไร ความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดก็จะยิ่งมากขึ้น การตรวจวัดแบบ

อัตโนมัติในกระบวนการผลิตโดยใช้หัวตรวจเครื่องจักรกลของ Renishaw สามารถช่วยลดควำมเสี่ยงนี้ได ้ 

Primo™ LTS (อุปกรณ์ตั้งค่าความยาวทูล) ของ Renishaw สามารถอ�านวยความสะดวกในการตรวจวัดต่อไปนี้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกระบวนการผลิตของคุณให้ดีขึ้น ซึ่งส่งผลต่อผลก�ำไรที่มำกขึ้น

การตัง้ค่ากระบวนการ

การตั้งค่าทูลที่เครื่องจักรแบบอัตโนมัติช่วยลดกระบวนการตั้งค่าแบบแมนนวล 

• ตั้งความยาวทูลที่เที่ยงตรง

• ลดข้อผิดพลาดในการตั้งค่าแบบแมนนวลและการป้อนข้อมูล

• เซ็ตงานได้เร็วขึ้น ช่วยเพิ่มคุณภาพและลดชิ้นงานที่เสีย

ควบคมุกระบวนการขณะท�างาน

การตรวจสอบสภาพของทูลแบบอัตโนมัติ

• เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและความสามารถ 

ในการตรวจสอบย้อนกลับ

• ชดเชยค่าจากสภาพแวดล้อมและสภาพเครื่องจักร 

• ตรวจพบทูลที่แตกหักในกระบวนการ

• ลดเวลาที่เครื่องไม่ท�างานและชิ้นงานที่เสีย

• เพิ่มผลิตผลและก�าไร

PRIMO™ LTS – นวตักรรมการควบคมุกระบวนการท�างาน

การตั้งค่าความยาวทูล

Productive Process Pyramid™

Process setting

In-process control

Post-
process

monitoring

Process foundation

การแตกหักของทูล การเพิ่มของอุณหภูมิ

ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของการควบคุมกระบวนการผลิตในทุกระดับ ภายใน Productive Process Pyramid  

โปรดดูที ่โซลูชันระบบการตรวจวัดส�าหรับการควบคุมกระบวนการผลิต (หมายเลขชิ้นส่วนของ Renishaw H-3000-3038)  

หรือไปที ่www.renishaw.com/processcontrol



เมื่อตั้งค่าทูลตัดบนเครื่องจักรกลโดยใช้กระบวนการแบบแมนนวล คุณมีความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับปัญหาทั่วไปต่างๆ บางประการ: 

• เวลาที่ไม่เกิดผลผลิต – ผู้ใช้งานเครื่องจักรส่วนใหญ่ใช้เวลามากกว่าห้านาท ี

ในการตั้งค่าแต่ละทูล

• ข้อผิดพลาดของผู้ปฏิบัติและการเบี่ยงเบนที่ตามมา

• การค�านวณและการถ่ายโอนข้อมูลแบบแมนนวลมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด 

ทุกข้อน�ำไปสู่ผลก�ำไรที่ลดลง

ระหว่างการใช้งานเครื่องจักร ความแม่นย�าของขนาดจะขึ้นกับจ�านวนของตัวแปร รวมถึงความเบี่ยงเบนของความยาวทูลและการแตกหักของทูล Primo LTS

ตรวจพบตัวแปรเหล่านี้โดยอัตโนมัต ิท�าให้เกิดผลดีอย่างมีนัยส�าคัญของกระบวนการใช้งานเครื่องจักรโดยรวม 

ด้วย Primo LTS คุณสามารถ:

• ชดเชยการเบี่ยงเบนระหว่างกระบวนการใช้งานเครื่องจักร

• ปรับปรุงค่าของทูลโดยอัตโนมัติไปยังบัญชีส�าหรับการท�างานจริง เช่น การสึกหรอของทูล

• หยุดกระบวนการโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบทูลที่แตกหัก 

• ลดการแก้ไขงานและงานเสียให้น้อยลง

 
ทั้งหมดนี้จะเพิ่มประสิทธิผล เพิ่มคุณภำพ และเพิ่มผลก�ำไร 

PRIMO™ LTS – ท�าได้มากกว่าเพียงการตัง้ค่าทลู 

ข้อผิดพลาดจากการวัดทูล

การเพิ่มอุณหภูม ิ

 ของสปินเดิล

เอ็ฟเฟ็กต์แบบไดนามิก

ความเบีย่งเบนของขนาด

การตัง้ค่าทลูแบบแมนนวลภายนอกเครื่องจกัร                                        การตัง้ค่าความยาวทลูแบบอตัโนมติัท่ีเครื่องจกัร

เกจวัดการเลื่อนบนโต๊ะ อุปกรณ์ตั้งค่าล่วงหน้าแบบออฟไลน์



PRIMO™ ระบบหวัโพรบคู่ – ช่วยเพ่ิมค่าของเงินคณุ

Primo LTS (อุปกรณ์ตั้งค่าความยาวทูล) เป็นส่วนหนึ่งของตระกูลผลิตภัณฑ ์Primo และยังมีระบบหัวโพรบคู ่Primo ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์จาก 

การตั้งค่าชิ้นงานและทูลได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการลงทุนเบื้องต้นที่ต�่า 

Primo มีอยู่หลายชุดตรวจวัด ดังนั้นคุณสามารถเลือกชุดที่เหมาะกับความต้องการของคุณที่สุด หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม ไปยังเว็บไซต์ของ Primo  

ที ่www.renishaw.com/primosystem 

Primo Radio 3D Tool Setter 
(อุปกรณ์ตั้งค่าทูล) 

ตั้งค่าความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางของทูลโดย

อัตโนมัต ิและยังสามารถตรวจพบทูลที่แตกหักใน

กระบวนการ
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Pocket guide H-5990-8500-01
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MELDAS

Renishaw GoProbe

ซอฟต์แวร์และชุดฝึกอบรม 
GoProbe 

โปรแกรมการตรวจส�าหรับการตั้งค่าชิ้นงานและการ

ตั้งค่าทูล รวมทั้งทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้เรียนรู้

อย่างง่ายดาย

Primo Credit Token  
(เครดิตโทเค็น) 

เปิดใช้งานการท�างานของระบบ แต่ละชุด Primo  

มาพร้อมกับโทเค็นส�าหรับ 6 เดือนแรก

Primo Radio Part Setter  
(อุปกรณ์ตั้งค่าชิ้นงาน) 

ตั้งค่าข้อมูลชิ้นงานโดยอัตโนมัติก่อนการตัดและ

ท�าการวัดในกระบวนการส�าหรับขนาดอย่างคร่าวๆ 

หรือขนาดสุดท้ายของชิ้นงาน

Primo Interface  
(อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ)

สื่อสารระหว่างอุปกรณ์ตั้งค่าชิ้นส่วน อุปกรณ์ตั้งค่า

ทูล และชุดควบคุมเครื่องจักรกลโดยใช้คลื่นวิทยุ

สเปกตรัมแพร่กระจ่ายแบบกระโดดข้ามความถี่ของ 

Renishaw (FHSS)



อปุกรณ์ตัง้ค่าทลูท�าให้ ...

เครื่องจักรที่ได้รับการปรับแต่งมาให้ตัดชิ้นงานโลหะได้ดีที่สุด เที่ยงตรงมากขึ้น 

และแม่นย�ามากขึ้น จะช่วยเพิ่มผลิตผล ก�ำไร และควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันของคุณได้สูงสุดอย่ำงรวดเร็ว 

การตั้งค่าทูลแบบอัตโนมัติด้วย Primo LTS ของ Renishaw  

สามารถท�าได้เร็วกว่าวิธีการตั้งค่าด้วยมือถึง 10 เท่า  

ซึ่งหมายถึง กำรลดต้นทุนลงอย่ำงเห็นได้ชัดและทันที

ชิ้นงานที่เสียและการแก้ไขงานลดทอนผลิตผลและก�าไร 

อุปกรณ์ตั้งค่าทูล Primo LTS ช่วยรับประกันว่า  

การผลิตชิ้นงานจะ “ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก” ซึ่งหมายถึง  

กำรลดชิ้นงำนที่เสีย และเพิ่มผลก�ำไร

 
 
คุณลักษณะที่ส�าคัญของระบบ Primo LTS 

• การวัดความยาวทูลอย่างรวดเร็วส�าหรับเครื่องจักรกลที่หลากหลาย

• การตรวจพบทูลที่แตกหักอย่างไว้วางใจได้

• ลมเป่าส�าหรับการก�าจัดเศษโลหะที่มีประสิทธิภาพ

• ตัวรับส่งสัญญาณที่รวมอยู่ในเครื่องอย่างสมบูรณ์ส�าหรับการตั้งค่าที่ง่ายดาย

• การออกแบบที่ทนทานส�าหรับสภาพการท�างานที่รุนแรงที่สุด

... วิถีทางของ Renishaw

Renishaw คือผู้น�าในโซลูชันระบบการวัดที่ได้รับการยอมรับของโลก ซึ่งเป็น

ผู้คิดค้นหัวโพรบแบบแตะสัมผัสในทศวรรษ 1970

เป็นเวลากว่าหลายทศวรรษที่เราทุ่มเทให้แก่ลูกค้าและการลงทุนด้านการพัฒนา 

ร่วมกับประสบการณ์ในการผลิตของเราเอง จึงท�าให้เราสามารถมอบผลิตภัณฑ์ที่

เป็นนวัตกรรมใหม่และมีคุณสมบัติยอดเยี่ยม ไม่เป็นรองใครในความเป็นเลิศ

ด้านเทคนิคและประสิทธิภาพการท�างาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นของลูกค้า
“ตั้งแต่ที่เราเริ่มใช้หัวตรวจและซอฟต์แวร์ของ Renishaw …เวลาในการตั้งค่า
ลดลงถึง 66% และเราไม่เคยพูดคุยในเรื่องการคัดส่วนประกอบออกและ 

ข้อผิดพลาดแบบแมนนวลอีกเลย”

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง (สหราชอาณาจกัร)

ด้วยมือ

อัตโนมัติ

การตัง้ค่าทลู

เวลา

ต้นทนุ



H-5475-8306-01

Renishaw plc

New Mills, Wotton-under-Edge, 
Gloucestershire GL12 8JR  
สหราชอาณาจักร

T +44 (0) 1453 524524 
F +44 (0) 1453 524901 
E uk@renishaw.com

www.renishaw.com
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เก่ียวกบั Renishaw

Renishaw คือผู้น�าในเทคโนโลยีทางวิศวกรรมที่ได้รับการยอมรับของโลก ด้วยประวัติศาสตร์ที่แข็งแกร่งของนวัตกรรมในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในป ี1973 บริษัทได้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิต เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และมอบโซลูชันการท�างาน

อัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพคุ้มทุน

เครือข่ายทั่วโลกของบริษัทสาขาและตัวแทนจ�าหน่ายช่วยมอบบริการที่ยอดเยี่ยมและสนับสนุนงานของลูกค้า

ผลิตภณัฑข์องบริษทัประกอบไปด้วย:

• เทคโนโลยีการผลิตสารเพิ่มคุณภาพและการหล่อโลหะโดยใช้ระบบสุญญากาศ ส�าหรับงานด้านการออกแบบ การสร้างต้นแบบ และการผลิต

• ระบบสแกนแบบ CAD/CAM ส�าหรับงานทันตกรรมและงานจัดหาวัสดุส�าหรับงานทันตกรรม

• เครื่องมือวัดค่าแบบป้อนข้อมูลต�าแหน่งเชิงเส้น องศา และการหมุนด้วยความเที่ยงตรงสูง

• อุปกรณ์ยึดจับส�าหรับ CMM (เครื่องมือวัดพิกัด) และเครื่องมือวัด

• เครื่องมือวัดส�าหรับการวัดเปรียบเทียบชิ้นส่วนที่ผ่านการแมชชีนนิ่ง

• การวัดด้วยแสงเลเซอร์ความเร็วสูงและเครื่องมือส�ารวจส�าหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่ยากล�าบาก

• เครื่องเลเซอร์และบอลบาร์ส�าหรับการวัดประสิทธิภาพและการสอบเทียบเครื่องจักร

• อุปกรณ์ทางการแพทย์ส�าหรับการใช้งานการผ่าตัดระบบประสาท

• ระบบหัวโพรบและซอฟต์แวร์ส�าหรับตั้งค่างาน การตั้งค่าเครื่องมือ และการตรวจสอบเครื่องจักร CNC

• เครื่องมือรามานสเปคโตรสโคปีส�าหรับการวิเคราะห์วัสดุที่ไม่มีอันตราย

• เครื่องมือเซ็นเซอร์และซอฟต์แวร์ส�าหรับการวัดบน CMM

• แท่งสไตลัส CMM และการใช้งานหัวโพรบของเครื่องจักร


