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WLS qFLASH.
TRADITIONELE  
METROLOGISCHE LICHTFLITSEN.

De Hexagon Manufacturing Intelligence WLS qFlash 
is een mobiel optisch meetsysteem geschikt voor op de werkvloer. 

Flitsen zijn overal te zien:  De Hexagon Manufacturing 

Intelligence WLS qFLASH is een contactloos multitalent, 

dat snel 3D-metingen kan uitvoeren, rapporten 

kan genereren en ter plekke digitalisaties uitvoert. 

Lichtgewicht, eenvoudig te hanteren en robuust.  Het 

systeem is ontworpen voor gebruik op een statief of in de 

hand, voor ultra-portable metingen aan het onderdeel of 

voor een directe oorzakenanalyse.

WLS qFLASH is een betaalbare oplossing voor:

  Leveranciers voor de automobielindustrie

  Leveranciers en OEM’s voor de luchtvaartindustrie

  Fabrikanten van kunststof onderdelen

  Fabrikanten van elektronische onderdelen

De WLS qFLASH projecteert een random patroon op het 

meetobject en analyseert oppervlakken, afmetingen en 

randlijnen met behulp van stereoscopie. In combinatie 

met het speciaal door Hexagon Manufacturing Intelligence 

ontwikkelde meetpakket CoreView 3D is de WLS qFLASH de 

perfecte tool voor een breed scala aan applicaties:

  Meting van metalen plaatonderdelen

  Inspectie van behuizingen

  Meting van aluminium en metalen gietwerk

  Inspectie van kunststof onderdelen, 

interieurs en kleine gietstukken
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ZO SNEL EN HELDER 
ALS EEN FLASH.
Toonaangevende technologie voor werkplaatsomstandigheden: De Hexagon 
Manufacturing Intelligence WLS qFLASH is immuun voor industriële verlichting, 
machinetrillingen en temperatuurveranderingen. Het kan worden bediend via een 
voetstuk of vanuit de hand.  De WLS qFLASH is een slim en krachtig apparaat, zelfs voor 
beperkte budgetten.

CoreView software: 

De speciaal ontwikkelde, 

intuïtieve meet- en 

analysesoftware voor 

witlicht van Hexagon.

Het systeem past in een 

enkele koffer en kan door 

één persoon worden 

gedragen

Gezichtsveld van 

350 x 350 mm voor 

kortere werkafstand en 

eenvoudiger meten van 

kleine onderdelen

Bediening via flexibel 

voetstuk of vanuit de hand 

Krachtig 

pc-platform voor 

snelle analyse 

en rapportage

Geavanceerde 

technologie met blauwe 

LED’s voor betrouwbare 

resultaten

3 digitale camera’s voor 

de beste 3D-gegevens

Oersolide 

optiekbehuizing van 

koolstofvezel

Compacte voeding voor 

volledige mobiliteit
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WLS qFLASH.  
TECHNISCHE SPECIFICATIES.
Camera’s 3 x 4,2 megapixel digitale camera, ontworpen voor industriële toepassingen. 

Beschermd door een stijve en temperatuurstabiliserende behuizing van koolstofvezel.

Projectie en 
3D reconstructietechnologie

Random Pattern Projection en Rapid Shot Stereo Vision Technology.
Ingebouwde 2D- en 3D-technologie voor snelle en nauwkeurige meting van oppervlakte 
en afmetingen.

Verlichting Krachtige verlichting op basis van blauwe LED’s. Betrouwbaar en duurzaam.

Specificaties gezichtsveld Gezichtsveld (op een gegeven werkafstand): 350 x 350 mm 
Scherptediepte 160 mm 
Optimale werkafstand: 550 mm 
Tussenruimte bij puntenwolken: Vanaf 0,19 mm

 
METROLOGISCHE PRESTATIES
VDI / VDE 2634 Deel 2 Systeem MPE volgens VDI / VDE 2634 Deel 2 (350 x 350 mm FOV-lens, RE-modus); 

industriële applicaties 
Meetfout taster: 0,040 mm 
Afstandsfout: 0,035 mm 
Vlakheidsfout: 0,035 mm

Industriële prestaties Getallen vermeld in 2 sigma, LFOV, gem. tot gem. (WLS qFLASH-CMM), 
externe kartering gebruikt 
Nauwkeurigheid vlakmeting (enkele tegel): 0,035 mm 
WLS qFLASH puntenwolknauwkeurigheid (3 x 2 x 1 m objectgrootte): 0,1 mm 

Operationele prestaties Gemiddelde optische blootstellingstijd (normale instellingen): 20 msec

Afmetingen & gewicht WLS qFLASH Sensor
370 x 270 x 255 mm; 6,0 kg 
WLS qFLASH Voeding
310 x 215 x 60mm; 3 kg

Elektrische compatibiliteit Spanning: 90-230 VAC 50-60 Hz 
Vermogen: 0,7 kW – op piekverbruik

Condities werkomgeving Werktemperatuur: 5 - 35°C (beperkt door pc/laptop-specificaties. Kan worden verhoogd 
met koelsystemen.) 
Condities omgevingslicht: Lage gevoeligheid voor industriële verlichting, omgevingslichtbronnen 
en indirect zonlicht. 
Trillingen in constructies/gebouwen: Ontworpen voor gebruik in industriële omgevingen.

Periodieke systeemcertificering Jaarlijkse on-site kalibratie en certificering op traceerbare artefacten

Computer & software Besturingssysteem: Windows 7 64Bit OS 
Computerplatform: Laptop 
Systeemsoftware: CoreView™ van Hexagon Manufacturing Intelligence

Certificeringen & normen CE / TÜV -Veiligheid: IEC\EN 61010-1:2001 EMC: IEC\EN 61000 VDI/VDE 2634 Deel 2 norm 
voor optische meetsystemen. 
Traceerbaarheid naar NIST metrologische standaard artefacten ISO 9001:2000
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COÖRDINATENMEETMACHINES (CMM’S)

3D LASER SCANNING

SENSOREN

DRAAGBARE MEETARMEN

SERVICE

LASERTRACKERS & LASERSTATIONS

MULTISENSOR- & OPTISCHE MEETSYSTEMEN

WITLICHT SCANNERS

MEETTECHNISCHE SOFTWAREOPLOSSINGEN

CAD / CAM

STATISTISCHE PROCESCONTROLLING 

GEAUTOMATISEERDE TOEPASSINGEN

SCHROEFMATEN, SCHUIFMATEN EN KALIBERS

Hexagon Manufacturing Intelligence helpt industriële 
producenten de baanbrekende technologieën van vandaag 
en de levens veranderende producten van morgen te 
ontwikkelen. Als toonaangevende specialist in meet- en 
productieoplossingen, zijn onze expertises waarnemen, 
denken en handelen. Het verzamelen en analyseren van 
meetgegevens en het actief gebruiken hiervan.  Dit geeft 
klanten het vertrouwen om hun productiesnelheid te 
verhogen en de productiviteit te verbeteren, terwijl de 
kwaliteit van het product ook omhoog gaat.

Met een netwerk van lokale servicecentra, 
productiefaciliteiten en commerciële vestigingen verspreid 
over vijf continenten, vormen wij op een slimme manier 
veranderingen in productieprocessen, zodat er een wereld 
ontstaat waar kwaliteit de productiviteit aanstuurt. Voor 
meer informatie gaat u naar HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence maakt onderdeel  
uit van Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B;  
hexagon.com), de wereldwijd opererende leverancier  
van informatietechnologieën die voor hogere  
productiviteit en kwaliteit zorgt in geospatiale en 
industriële ondernemingen.
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