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WLS qFLASH.
ZNACZNIE WYPRZEDZA 
TRADYCYJNĄ METROLOGIĘ

Urządzenie WLS qFLASH firmy Hexagon Manufacturing Intelligence 
to przenośny system metrologiczny do zastosowań w zakładach produkcyjnych. 

Błysk towarzyszy nam nieustannie: WLS qFLASH firmy 

Hexagon Manufacturing Intelligence to bezkontaktowe, 

wielozadaniowe urządzenie, które błyskawicznie 

przeprowadza pomiary 3D, tworzy raporty i natychmiast 

przetwarza na sygnał cyfrowy. Lekkie, poręczne i solidne 

urządzenie. Może pracować na trójnożnym statywie lub w 

ręcznym trybie działania, służy do przeprowadzenia ultra-

przenośnych pomiarów wykonywanych na części lub do 

bezpośredniej analizy pierwotnych przyczyn niezgodności 

(Root Cause Analysis – RCA).

WLS qFLASH to przystępne rozwiązanie pomiarowe dla:

  Dostawców dla branży motoryzacyjnej

  Producentów działających w przemyśle lotniczym 

i kosmicznym oraz producentów oryginalnego 

wyposażenia(OEM)

  Producentów części z tworzywa sztucznego

  Producentów części elektronicznych

WLS qFLASH projektuje losowy wzorzec rozmieszczenia 

na mierzonym elemencie oraz analizuje powierzchnie, 

cechy i linie krawędzi przy zastosowaniu stereowizji. Wraz z 

opatentowanym przez Hexagon Manufacturing Intelligence 

pakietem oprogramowania pomiarowego CoreView 3D, WLS 

qFLASH stanowi najlepsze narzędzie do wielu zastosowań:

  Pomiar elementów wykonanych z blachy

  Sprawdzanie spoin

  Pomiar odlewów aluminowych oraz metalowych

  Sprawdzanie części z tworzywa sztucznego, 

wnętrz oraz małych form odlewniczych



4 WLS qFLASH

SZYBKI I JASNY 
NICZYM BŁYSK
Wiodąca technologia w warunkach środowiska przemysłowego: Urządzenie 
Hexagon Manufacturing Intelligence WLS qFLASH jest odporne na działanie światła 
przemysłowego, drgania wywołane przez maszyny oraz zmiany temperatury. 
Urządzenie to może być obsługiwane na stojaku lub w ręcznym trybie działania. 
WLS qFLASH to inteligentne i bardzo mocne urządzenie, również w przypadku bardzo 
ograniczonego budżetu.

Oprogramowanie CoreView: 

Intuicyjny pomiar w 

technologii światła białego 

firmy Hexagon i pakiet 

oprogramowania do analizy

System mieści się zaledwie 

w jednym pudełku i do jego 

przeniesienia potrzebna 

jest tylko jedna osoba.

Pole widzenia: 350 x 350 mm 

dla krótszej odległości 

roboczej i wygodniejszy 

pomiar małych części

Elastyczny stojak lub 

działanie w trybie ręcznym

Platforma PC 

do szybkiej 

analizy 

i raportowania

Zaawansowana 

technologia oparta na 

niebieskich diodach 

LED w celu uzyskania 

rzetelnych wyników 

pomiarów

3 aparaty cyfrowe, aby 

zapewnić najlepsze 

wyniki pomiarów w 3D

Solidna obudowa 

z włókna węglowego

Kompaktowy zasilacz 

umożliwiający pełną 

mobilność urządzenia
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WLS qFLASH.  
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Aparaty 3 kamery cyfrowe o rozdzielczości 4.2 megapikseli przeznaczone do zastosowań 

przemysłowych. Chronione sztywną i stabilną termicznie obudową z włókna węglowego.

Technologia oświetlania 
i rekonstrukcji 3D

Oświetlanie światłem białym i Technologia Szybkich Zdjęć Stereowizyjnych. Wbudowana 
technologia 2D i 3D w celu uzyskania szybkich i dokładnych pomiarów powierzchni i 
cech charakterystycznych.

Oświetlenie Oświetlenie dużej mocy oparte na niebieskich diodach LED. Niezawodne i trwałe.

Specyfikacje dotyczące 
pola widzenia

Pole widzenia (na określonej odległości roboczej): 350 X 350 mm 
Głębokość pola widzenia: 160 mm 
Optymalna odległość robocza: 550 mm 
Gęstość Chmury Punktów od 0,19 mm

 
DZIAŁANIE METROLOGICZNE
Norma VDI / VDE 2634 Część 2 Maksymalny dopuszczalny błąd pomiaru systemu zgodnie z normą VDI/VDE 2634 Część 2 

(pole widzenia soczewki:350 X 350 mm, tryb RE); Zastosowania Przemysłowe 
Błąd skanowania: 0,040 mm 
Błąd odległości: 0,035 mm 
Błąd płaskości 0,035 mm

Działanie przemysłowe Liczby określone w 2 sigma, pole obrazowania, avg to avg. (WLS qFLASH-CMM), 
stosowane jest zewnętrzne mapowanie 
Dokładność pomiaru płaszczyzny (pojedyncze zdjęcie): 0,035 mm 
WLS qFLASH Dokładność chmury punktów (element o wymiarach; 3 x 2 x 1 m): 0,1 mm  

Wydajność operacyjna Średni czas ekspozycji optycznej (standardowe ustawienia): 20 msec  

Wymiary i waga WLS qFLASH Sensor
370 X 270 X 255 mm, 6.0 kg 
WLS qFLASH zasilacz
310 X 215 X 60mm, 3 kg

Kompatybilność elektryczna Napięcie: 90-230 VAC 50-60 Hz 
Pobór mocy: 0,7 kW – szczytowe zużycie

Robocze warunki środowiskowe Temperatura robocza: 5 - 35° C (ograniczona przez specyfikacje PC/Laptopa. Można to 
oprawić za pomocą układów chłodzących). 
Robocze warunki oświetleniowe: niska wrażliwość na oświetlenie przemysłowe, źródła światła 
z otoczenia i niebezpośrednie światło dzienne. 
Drgania konstrukcji / budynku: przeznaczony do pracy w środowisku przemysłowym.

Okresowa certyfikacja systemu Coroczna kalibracja i certyfikacja na miejscu na podstawie wzorcowania efektów 
instrumentalnych.

Komputer i oprogramowanie System operacyjny: Windows 7 64Bit OS 
Platforma obliczeniowa: Laptop 
Oprogramowanie systemu: CoreView™ opracowane przez Hexagon Manufacturing Intelligence

Certyfikaty i normy CE / TÜV: IEC\EN 61010-1:2001 EMC: Norma IEC\EN 61000 VDI/VDE 2634 Część 
2 dla optycznych systemów pomiarowych. 
Odniesienie do wzorców metrologicznych NIST wg ISO 9001:2000



BROSZURA O PRODUKCIE



WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE MASZYNY POMIAROWE

SKANOWANIE LASEROWE

SONDY

PRZENOŚNE RAMIONA POMIAROWE

USŁUGI SERWISOWE

TRACKERY LASEROWE

SYSTEMY WIELOCZUJNIKOWE I OPTYCZNE

SKANERY W TECHNOLOGII ŚWIATŁA BIAŁEGO

OPROGRAMOWANIE METROLOGICZNE

CAD / CAM

OPROGRAMOWANIE DO STATYSTYCZNEJ ANALIZY PROCESU

ROZWIĄZANIA ZROBOTYZOWANE

RĘCZNE INSTRUMENTY POMIAROWE

Hexagon Manufacturing Intelligence pomaga 
producentom przemysłowym rozwijać przełomowe 
technologie dzisiaj, a jutro – produkty zmieniające życie. 
Jako wiodący specjalista w zakresie metrologii i 
produkcji, ekspert w wyczuwaniu, myśleniu i działaniu 
dzięki zbieraniu, analizie i aktywnemu wykorzystywaniu 
danych zapewnia klientom pewność w zwiększaniu 
produkcji i wydajności przy jednoczesnym ulepszaniu 
jakości produktów.

Przez sieć lokalnych centrów serwisowych, zakładów 
produkcyjnych i biur sprzedaży na pięciu kontynentach 
kształtujemy zmiany w produkcji, aby stworzyć świat, 
w którym jakość zwiększa wydajność produkcji. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence jest częścią 
Hexagon (Nasdaq w Sztokholmie: HEXA B;  
hexagon.com), wiodącego globalnego dostawcy 
technologii informacyjnych zwiększających jakość i 
wydajność w zastosowaniach geoprzestrzennych i 
przemysłowych.
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