
Q-Link  
Výkonné produkční a SPC rozhraní 



Q-Link: nejnovější doplněk  
k úspěšnému a výkonnému Ultra software 
Nové produkční a pokročilé SPC rozhraní nabízí jednoduchost, všestrannost a 
sledovatelnost. 
 
Q-Link je navržen speciálně pro dílenské prostředí. Zajišťuje přímou komunikaci s programem SPC , který 
dodává zpětnou vazbu z procesu výroby. 

 

QDAS akreditováno 
Splňuje požadavky pokročilého formátu 
výměny údajů o jakosti 

 Ochrana 
Umožňuje různé uživatelské úrovně a 
konfigurace 

 

Reporty 
Okamžité zobrazení souhrnné zprávy s 
výsledkem dílu vyhověl / nevyhověl 

 Návaznost 
Konfigurovatelná pole, sériové číslo,   
jméno obsluhy, číslo zařízení, atd. 

 

Implementace 
Snadno se učí, jednoduše ovládá 

 Statistické studie 
Automatické R&R studie jako základ 

 

Tolerance 
Vizuálně označuje parametr a jeho      
toleranční pásmo 

 Kompatibilita 
Pracuje se všemi systémy pro měření  
kruhovitosti i profilu povrchu 



Přísně auditované rozhraní 
s certifikací Q-DAS 
 
Certifikace potvrzuje, že rozhraní Q-DAS od Taylor Hob-
son splňuje požadavky pokročilého formátu přenosu dat 
jakosti (AQDEF) verze 3.01 - kategorie C pro proměnné 
charakteristiky a garantuje, že firemní rozhraní Taylor 
Hobson je vhodné pro přenos  výsledků přímo do statis-
tického programu Q-DAS. 

Kompatibilní s každým     
přístrojem Taylor Hobson 
 
Q-Link  je kompatibilní v rámci všech systémů pro 
měření kruhovitosti a profilu povrchu Taylor Hobson, 
včetně produktových řad Talyrond a Form Talysurf. 

„       “ 
Q-Link podporuje  

Q-DAS a formáty CSV   



Působíme na celosvětovém trhu 

Komplexní služby 
 

Taylor Hobson je světově proslulým výrobcem přesných měřících přístrojů 

určených pro kontrolu ve výzkumných a výrobních podmínkách. Přístroje zajišťují 

měřící procesy s nanometrickou přesností a rozlišením.  

Firma mimo přesnou měřící techniku nabízí i rozsáhlou metrologickou podporu, 

která má přispět zákazníkům ke komplexnímu řešení jejich problemů v měření a 

zvýšení spolehlivosti výsledků měření.  

 

Taylor Hobson nabízí tyto smluvní služby: 

 Kontrola 

 Měření vašich výrobků prováděné zkušenými 
 techniky na špičkových přístrojích v souladu s 
 ISO standardy  
 

 Metrologické kurzy 

 Praktické kurzy měření kruhovitosti a drsnosti 
 povrchu vedené zkušenými techniky 
 

 Výcvik obsluhy 

 Instruktáž v místě měření přispěje k vyšší 
 efektivnosti a produktivitě kontroly 
 

 Kalibrace a testování UKAS  

 Ověřování etalonů nebo přístrojů ve firemních 
 laboratořích nebo přímo u zákazníka 
 

K výše uvedeným službám se spojte s  Center of Excellence: 
email:  taylor-hobson.cofe@.ametek.com 
nebo tel.: +44 116 276 3779 
 

 Projekční služby 

 Speciální požadavky, jednoúčelové metrologické 
 systémy pro požadované aplikace 
 

 Přesná výroba 

 Smluvní zajištění obrábění pro vysoce přesné 
 průmyslové aplikace 
 

 Preventivní údržba 

 Cílem služby Talycare je ochrana vašich investic 
 do metrologie 
 

K výše uvedeným službám se spojte s Sales Department:  
email:  taylor-hobson.sales@ametek.com 
tel: +44 116 246 3034 
 

Nebo kontaktujte svého místního zástupce. 

 

Autorizované obchodní zastoupení pro ČR a SR: 
IMECO TH s.r.o. 
U Hřiště 733 
664 42 Modřice 
tel: +420 539 002 196 
e-mail: imeco-th@imeco-th.cz 
URL: www.imeco-th.cz 


