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WLS qFLASH.
BOUŘLIVÁ REVOLUCE 
V TRADIČNÍ METROLOGII.

Hexagon Manufatcuring Intelligence WLS qFLASH 
je mobilní optický měřicí systém pro výrobní dílny. 

Záblesky najdete všude: Hexagon Manufacturing 

Intelligence WLS qFLASH je bezkontaktní univerzální 

skener, který umožňuje rychle provádět 3D měření, vytvářet 

zprávy a digitalizovat obraz přímo na místě. Je lehký, 

robustní a snadno se s ním manipuluje. Je navržen pro 

použití na stativu i v příručním režimu, pro ultrapřenosná 

měření dílů nebo přímou analýzu hlavní příčiny.

WLS qFLASH je vhodné řešení pro:

  Dodavatele v automobilovém průmyslu

  Dodavatele a OEM v leteckém průmyslu

  Výrobce plastových dílů

  Výrobce elektronických součástí

WLS qFLASH promítá náhodný vzor na měřený objekt a 

analyzuje povrchy, prvky a hrany pomocí stereoskopie. 

V kombinaci s vlastním softwarem CoreView 3D od 

Hexagon Manufacturing Intelligence představuje model 

WLS qFLASH dokonalý nástroj pro celou řadu aplikací:

  měření plechových dílů

  kontrola uzavření

  měření hliníkových a kovových odlitků

  kontrola plastových dílů, interiérů a malých forem
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RYCHLÝ A JASNÝ 
JAKO BLESK.
Špičková technologie pro podmínky ve výrobních dílnách: Hexagon Manufacturing 
Intelligence WLS qFLASH je imunní vůči průmyslovému osvětlení, vibracím strojů a 
změnám teploty. Dá se používat na podstavci nebo v příručním režimu. WLS qFLASH je 
špičkový, inteligentní a výkonný skener, a je dostupný i v případě omezeného rozpočtu.

Software CoreView: 

Sada od Hexagon pro 

intuitivní měření bílým 

světlem a analýzu

Systém se vejde do jedné 

krabice a může ho přenášet 

jedna osoba

Zorné pole 350 x 350 mm 

poskytuje kratší pracovní 

vzdálenost a pohodlnější 

měření malých dílů

Provoz na podstavci 

nebo příruční

Výkonná 

počítačová 

platforma pro 

rychlou analýzu a 

vytváření zpráv

Moderní technologie 

modrých LED diod 

zajišťuje spolehlivé 

výsledky

3 digitální kamery 

poskytují nejlepší 

možná 

trojrozměrná data

Mimořádně pevný kryt 

optiky z uhlíkových 

vláken

Kompaktní napájecí 

zdroj poskytuje 

naprostou mobilitu



BROŽURA K VÝROBKU



6 WLS qFLASH

WLS qFLASH.  
TECHNICKÉ ÚDAJE.
Kamery 3 x 4,2megapixelové digitální kamery navržené pro průmyslové aplikace. 

Chráněné tuhým a tepelně stabilním krytem z uhlíkových vláken.

Technologie projekce a trojroz-
měrné rekonstrukce

Projekce náhodného vzoru a technologie rychlého stereoskopického snímání obrazu
Integrovaná technologie dvourozměrného a trojrozměrného snímání pro rychlé a 
přesné měření povrchů a prvků

Osvětlení Založené na modrých LED diodách s vysokým vyzařovacím výkonem. Spolehlivé a odolné.

Specifikace zorného pole Zorné pole (v určené vzdálenosti) 350 x 350 mm 
Hloubka zorného pole: 160 mm 
Optimální pracovní vzdálenost: 550 mm 
Vzdálenosti bodů v mračnech: Od 0,19 mm

 
MĚŘICÍ VÝKON
VDI/VDE 2634 část 2 Systém MPE podle VDI/VDE 2634 část 2 (zorné pole 350 x 350 mm, režim RE); 

průmyslové aplikace 
Chyba sondy: 0,040 mm 
Chyba vzdálenosti: 0,035 mm 
Chyba rovinnosti: 0,035 mm

Průmyslový výkon Údaje jsou uváděné ve 2 Sigma, LFOV, průměr-průměr. (WLS qFLASH-CMM), 
použito externí mapování 
Přesnost rovinného měření (jeden snímek): 0,035 mm 
WLS qFLASH – přesnost mračna bodů (objekt 3 x 2 x 1 m): 0,1 mm

Provozní výkon Průměrná doba optické expozice (obvyklé nastavení): 20 ms  

Rozměry a hmotnosti Senzor WLS qFLASH
370 x 270 x 255 mm, 6,0 kg 
Napájecí zdroj WLS qFLASH
310 x 215 x 60 mm, 3 kg

Elektrická kompatibilita Napětí: 90-230 V AC 50-60 Hz 
Výkon: 0,7 kW – při max. výkonu

Podmínky pracovního prostředí Provozní teplota: 5 - 35 °C (Omezena specifikacemi počítače/přenosného počítače. 
Lze ji vylepšit pomocí systémů chlazení.) 
Provozní světelné podmínky: Nízká citlivost na průmyslové osvětlení, okolní světelné zdroje a 
nepřímé denní světlo. 
Vibrace konstrukce/závodu: Navrženo pro provoz v průmyslových prostředích.

Pravidelná certifikace systému Každoroční kalibrace a certifikace na pracovišti podle navázaných kalibračních artefaktů

Počítač a software Operační systém: Windows 7 64bitový OS 
Výpočetní platforma: Přenosný počítač 
Systémový software: CoreView™ od Hexagon Manufacturing Intelligence

Certifikace a normy CE/TÜV – bezpečnost: IEC\EN 61010-1:2001 EMC: IEC\EN 61000 VDI/VDE 2634 část 
2 norma pro optické měřicí systémy. 
Navázáno na kalibrační normály ISO 9001:2000
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SOUŘADNICOVÉ MĚŘICÍ STROJE

3D LASEROVÉ SKENOVÁNÍ

SNÍMACÍ SYSTÉMY PRO SMS

PŘENOSNÁ MĚŘICÍ RAMENA

SLUŽBY

LASER TRACKER SYSTÉMY & STANICE

MULTISENZOROVÉ A OPTICKÉ SYSTÉMY

SKENERY S BÍLÝM SVĚTLEM

SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ PRO METROLOGII 

CAD / CAM

STATISTICKÉ PROCESY KONTROLA

AUTOMATIZOVANÁ ŘEŠENÍ

MIKROMETRY, POSUVNÁ MĚŘÍTKA A KALIBRY

Hexagon Manufacturing Intelligence pomáhá průmyslovým 
výrobcům rozvíjet rozmanité současné technologie  
a produkty zítřka, které změní životy lidí. Protože jsme 
předním specialistou na měřicí a výrobní řešení, naše 
odbornost v oblasti detekce, promyšlení, akce – tedy sběru, 
analýzy a aktivního využívání naměřených dat – dává našim 
zákazníkům jistotu, že dokážou zvýšit rychlost výroby  
a zvýšit produktivitu při současném zlepšení kvality 
produktů.

Prostřednictvím lokálních servisních center, výrobních 
závodů a obchodních oddělení na pěti kontinentech 
formujeme inteligentní změnu výroby, abychom vybudovali 
svět, ve kterém kvalita řídí produktivitu. Další informace 
naleznete na HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence je součástí skupiny 
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), 
předního světového poskytovatele informačních technologií, 
které zvyšují kvalitu a produktivitu napříč geoprostorovými  
a průmyslovými aplikacemi.
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