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WLS qFLASH.
METROLOGIE TRADITIONALA 
REINVENTATA

WLS qFLASH de la Hexagon Manufacturing Intelligence 
este un sistem mobil optic pentru atelierul de productie.

Blit-uri apar peste tot: WLS qFLASH de la Hexagon 

Manufacturing Intelligence este un sistem versatil care 

realizeaza rapid masuratori 3D, creeaza rapoarte si poate 

digitiza pe loc. Usor de manipulat si robust. Este proiectat 

pentru a fi utilizat pe un trepied si in modul manual, pentru 

masuratori ultra-portabile direct pe piesa sau analiza 

directa a cauzelor fundamentale.

WLS qFLASH este o solutie accesibila pentru:

  Furnizori din industria auto 

  Furnizori din industria aerospatiala si OEM-uri

  Producatori de piese din material plastic

  Producatori de piese electronice

WLS qFLASH proiecteaza un sablon aleatoriu pe obiectul 

de masurat si suprafetele analizate, entitati si muchii 

folosind vederea stereo. Impreuna cu pachetul software 

CoreView 3D de la Hexagon Metrology, WLS qFLASH este 

instrumentul perfect pentru o gama larga de aplicatii: 

  Masuratori pentru sheet metal 

  Inspectia finala de closures

  Masuratori pentru piese din aluminiu si turnate 

  Inspectia pieselor din plastic, interioare si matrite de 

dimensiuni mici
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RAPID SI STRALUCITOR 
CA UN BLIT.
Tehnologie de varf pentru conditii de atelier: WLS qFLASH de la Hexagon Manufacturing 
INtelligence nu este influentat de lumina, vibratii si variatii de temperatura din mediul 
industrial. Poate fi utilizat pe un trepied sau operat manual. WLS qFLASH este cel mai 
inteligent si cel mai puternic instrument, chiar si pentru bugete reduse. 

CoreView software: 

Hexagon’s intuitive 

dedicated White Light 

measurement and 

analysis suite

Sistemul incape intr-o 

singura cutie si poate 

fi transportat de o 

singura persoana

350 x 350 mm field of view 

for shorter working distance 

and more convenient 

measurement of small parts

Tripoda flexibila sau 

operare manuala 

Sistem de calcul 

puternic pentru analiza 

rapida si raportare

Tehnologie avansata 

Blue LED pentru 

rezultate sigure

3 camere digitale 

pentru a asigura 

rezultate 3D excelente

Carcasa solida din 

fibra de carbon pentru 

partea optica 

Sursa de tensiune 

compacta pentru 

mobilitate completa 
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WLS qFLASH. 
SPECIFICATII TEHNICE.

Camere Camere digitale 3 x 4.2 Megapixeli dedicate pentru aplicatii industriale. 
Protejate de o carcasa rigida si stabila termic din fibra de carbon.

Tehnologie de Proiectie & 
Reconstructie 3D 

Proiectie aleatorie a modelului si actiune visio stereo rapida.
Tehnologie integrata 2D & 3D pentru masuratori rapide si precise ale suprafetelor si entitatilor.

Iluminare Iluminare Blue LED de mare putere. Fiabila si durabila.

Specificatii FOV Camp de vizualizare FOV (la o distanta de lucru specificata): 350 X 350 mm 
Adancimea campului: 160 mm 
Distanta optima de lucru: 550 mm 
Distanta dintre puncte: De la 0.19 mm

 
PERFORMANTE METROLOGICE

VDI / VDE 2634 Partea a 2-a MPE-ul sistemului conform cu VDI / VDE 2634 Partea a 2-a (350 X 350 mm lentile FOV, 
modul RE); Aplicatii industriale 
Eroare la palpare: 0.040 mm 
Eroare la distanta dintre puncte: 0.035 mm 
Eroare de planeitate: 0.035 mm

Performante industriale Valori mentionate la 2 sigma, LFOV, medie la medie (WLS qFLASH -CMM), folosind mapping extern
Precizie la masurarea planului (o singura trecere): 0.035 mm 
Precizia norului de puncte al WLS qFLASH (dimensiune obiect 3 x 2 x 1 m): 0.1 mm

Performante de operare Timpul mediu de expunere optica (setari tipice): 20 msec

Dimensiuni & Greutati Senzor-ul WLS qFLASH
370 X 270 X 255 mm, 6.0 kg 
Sursa de tensiune a WLS qFLASH
310 X 215 X 60mm, 3 kg

Compatibilitate electrica Voltaj: 90-230 VAC 50-60 Hz 
Putere: 0.7 kW – la un consum maxim

Conditii de mediu pentru operare Temperatura de operare: 5 - 35°C (Limitata de specificatiile PC-ului/Laptop-ului. 
Poate fi imbunatatita cu sisteme de racire.)
Conditii de lumina: Sensibilitate redusa la iluminarea din mediul industrial, surse de lumina 
ambientale si lumina zilei indirect. 
Vibratii din mediului/locatie: Proiectat pentru operare in medii industriale.

Certificarea periodica a sistemului Calibrare anuala on site si certificare cu etaloane trasabile 

Computer & Software Sistem de operare: Windows 7 64Bit OS 
Sistem de calcul: Laptop 
Software: CoreView™ de la Hexagon Manufacturing Intelligence

Certificari & standarde Siguranta CE / TÜV: IEC\EN 61010-1:2001 EMC: IEC\EN 61000 VDI/VDE 2634 Partea a 2-a 
pentru sisteme optice de masurare. 
Trasabilitate la etaloane NIST ISO 9001:2000
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MAȘINI DE MĂSURAT ÎN COORDONATE

SCANARE CU LASER 3D

SENZORI

BRAȚE DE MĂSURĂ PORTABILE

SERVICII

SISTEME LASER TRACKER ȘI STAȚII

SISITEME MULTISENZOR ȘI OPTICE

SCANERE CU LUMINĂ ALBĂ

SOLUȚII SOFTWARE PENTRU METROLOGIE

CAD / CAM

CONTROL STATISTIC AL PROCESELOR

APLICAȚII AUTOMATE

MICROMETRE, ȘUBLERE ȘI CALIBRE

Hexagon Manufacturing Intelligence oferă suport producătorilor 

din industrie să dezvolte tehnologiile importante din ziua de azi 

și produsele capabile să schimbe ziua de mâine. Ca un specialist 

în soluții de top de metrologie și fabricare, competența noastră 

în analizare, gândire și acționare - colectarea, analiza și utilizarea 

activă a datelor măsurate - oferă clienților noștri încrederea 

pentru creșterea vitezei de producție și acelerarea productivității, 

îmbunătățind calitatea produsului.

Prin intermediul unei rețele de centre locale de service, centrelor 

de producție și comerciale de pe cinci continente, realizăm o 

schimbare inteligentă în industria de fabricație, pentru a construi 

o lume în care calitatea stimulează productivitatea. Pentru mai 

multe informații, consultați HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence este parte a companiei 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), un 

furnizor de top la nivel mondial de tehnologii ale informațiilor 

care impulsionează calitatea și productivitatea în aplicațiile 

industriale și geospațiale ale întreprinderilor.
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