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WLS qFLASH.
GELENEKSEL ÖLÇÜMÜ 
GÖLGEDE BIRAKIYOR

Hexagon Manufacturing Intelligence 
WLS qFLASH, atölye ortamı için optik ölçüm sistemidir.

Flaşlar her yerde çakar: Hexagon Manufacturing 

Intelligence’nin WLS qFLASH ürünü; 3D ölçümleri en kısa 

sürede gerçekleştiren, raporlayan ve kullanımı en uygun 

şekilde sayısallaştıran, temassız ölçüm yapan çok yönlü ve 

yetenekli bir sistemdir. Cihaz aynı zamanda hafif, sağlam ve 

kullanımı kolaydır. Parça üzerinde ultra-portatif ölçümler 

veya doğrudan kök neden analizi için elde ve tripod üzerinde 

kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

WLS qFLASH:

  Otomotiv üreticileri

  Uzay ve havacılık endüstrisi, ve ilgili üreticiler

  Plastik parça üreticileri

  Elektronik parça üreticileri için ekonomik bir çözümdür

WLS qFLASH, ölçüm parçası üzerinde rastgele kalıplar 

üreterek yüzeyi, elemanları, kenar çizgilerini stereo kanal 

görüntü yöntemiyle analiz eder. Hexagon Manufacturing 

Intelligence’nin sahip olduğu CoreView 3D ölçüm yazılımıyla 

birlikte kullanılan WLS qFLASH; geniş çaplı uygulamalar 

için mükemmel bir cihazdır:

  Saç metal parça ölçümü

  Kapılar ve hareketli parçaların ölçümleri

  Alüminyum ve metal döküm ölçümleri

  Plastik parça, iç giydirmeler ve küçük kalıpların ölçümleri 
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FLAŞ KADAR HIZLI  
VE PARLAK
Atölye ortamları için çığır açan teknoloji: Hexagon Manufacturing Intelligence 
WLS qFLASH, endüstriyel ışık, makine titreşimleri ve ısı değişimlerinden etkilenmez. 
Bir sehpa üzerinde veya elde kullanılabilir. WLS qFLASH, sınırlı bütçeler için bile en iyi 
performansı sergiler.

CoreView yazılımı: 

Hexagon’nin Beyaz 

Işık Ölçümü ve analizi 

için sezgisel olarak 

tasarlanmıştır

Tek bir kutuya sığdırılabilen 

sistem, bir kişi tarafından 

taşınabilir.

Dar çalışma mesafeleri 

ve küçük parçaların 

daha hassas ölçümü için 

350 x 350 mm görüş alanı

Bir sehpa üzerinde veya elde 

esnek kullanım imkanı

Hızlı analiz ve 

raporlama için güçlü 

PC platform

Güvenilir sonuçlar 

için gelişmiş Mavi 

LED teknolojisi

En iyi 3B veri sonuçları 

için 3 adet dijital 

kamera

Sağlam karbon fiber 

optik gövde

Tam taşınabilirlik için 

kompakt güç ünitesi
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WLS qFLASH.  
TEKNİK ÖZELLİKLER
Kameralar Endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış 3 x 4.2 Megapiksel dijital kameralar. 

Sağlam ve ısıdan etkilenmeyen karbon fiber gövde

Projeksiyon & 3B Yeniden 
Yapılandırma Teknolojisi

Random Model Projeksiyonu ve Hızlı Stereo Görüntü Teknolojisi
Hızlı ve hassas yüzey ve eleman ölçümü için entegre 2B & 3B teknolojisi 

Aydınlatma Mavi LED’li güçlü aydınlatma. Güvenilir ve dayanıklı.

Görüş Alanı özellikleri Görüş alanı (tanımlı çalışma mesafesi ): 350 X 350 mm 
Alan Derinliği: 160 mm 
En Uygun Çalışma Mesafesi: 550 mm 
Nokta Bulut Aralığı: 0.19 mm’den itibaren

 
ÖLÇÜM PERFORMANSI
VDI / VDE 2634 Part 2 System MPE (İzin verilen maksimum hata),VDI / VDE 2634 Part 2’ye uygun 

(350 X 350 mm Görüş Alanı (FOV) lensi, RE mod); Endüstriyel Uygulamalar 
Problama Hatası: 0.040 mm 
Konumlama Hatası: 0.035 mm 
Düzlemsellik Hatası: 0.035 mm

Endüstriyel Performans 2 sigma, LFOV, Ortalamadan Ortalamaya CMM ile karşılaştırma, 
Harici mapping kullanılarak
Düzlem Ölçüm Hassasiyeti (Tek karo): 0.035 mm 
WLS qFLASH Nokta Bulutu Hassasiyeti (3 x 2 x 1 m obje): 0.1 mm

İşletim Performansı Ortalama Optik Pozlama Zamanı (Tipik ayarlarla): 20 msan

Boyutlar & Ağırlıklar WLS qFLASH Sensör
370 X 270 X 255 mm, 6.0 kg 
WLS qFLASH Güç Kaynağı
310 X 215 X 60mm, 3 kg

Elektriksel Uyum Voltaj: 90-230 VAC 50-60 Hz 
Güç: 0.7 kW – tam yükte

Çalışma ortamı koşulları Çalışma sıcaklığı: 5 - 35°C (PC/Laptop özellikleriyle sınırlıdır. 
Soğutma sistemleriyle geliştirilebilir.) 
Çalışma aydınlatma koşulları: Endüstriyel ışıklara, ortam ışık kaynaklarına ve doğrudan olmayan 
günışığına karşı düşük hassasiyet gösterir, 
Yapısal/ortam titreşimleri: Endüstriyel ortamlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır. 

Periyodik sistem sertifikasyonu Izlenebilir mastarlarla çalışma ortamında yıllık Kalibrasyon ve sertifikasyon

Bilgisayar & Yazılım İşletim Sistemi: Windows 7 64Bit OS 
Bilgisayar platformu: Laptop 
Sistem Yazılımı: CoreView™ by Hexagon Manufacturing Intelligence

Sertifikasyon & standartlar CE / TÜV -Safety: IEC\EN 61010-1:2001 EMC: IEC\EN 61000 VDI/VDE 2634 
Part 2 standard for optical measurement systems. 
Traceability to NIST metrology standard artefacts ISO 9001:2000
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KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZLARI

3B LAZER TARAMA

SENSÖRLER

TAŞINABİLİR ÖLÇÜM KOLLARI

UYGULAMALAR/ HİZMETLER

LAZER TAKİP CİHAZ VE İSTASYONLARI

ÇOKLU SENSÖRLÜ & OPTİK SİSTEMLER

BEYAZ IŞIK TARAYICILARI

METROLOJİ YAZILIM ÇÖZÜMLERİ

CAD / CAM

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ

ROBOTLU UYGULAMALAR

MİKROMETRE, KUMPAS VE MASTARLAR

Hexagon Manufacturing Intelligence, endüstriyel 
üreticilerin, günümüzdeki teknolojilerin yerini hızlı bir 
şekilde alan teknolojileri ve geleceğin çığır açan ürünlerini 
geliştirmelerine yardımcı olur. 

Lider metroloji ve üretim çözümleri uzmanı olarak 
algılama, düşünme ve harekete geçme, yani ölçüm 
verisinin toplanması, analizi ve aktif kullanımı konusundaki 
uzmanlığımız, ürün kalitesini geliştirirken üretim hızını ve 
verimliliği artırma konusunda güven veriyor.

Yerel servis merkezleri ağımız, üretim tesislerimiz ve beş 
kıtadaki ticari faaliyetlerimiz ile, kalitenin üretkenliğe yön 
verdiği bir dünya kurmak için üretimde akıllı bir değişimi 
şekillendiriyoruz. Daha fazla bilgi için HexagonMI.com; 
www.hexagonmetrology.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Hexagon Manufacturing Intelligence, coğrafi ve 
endüstriyel kurumsal uygulamalarda verimlilik ve kalite 
sağlayan bilgi teknolojilerinin lider küresel tedarikçisi 
Hexagon’un (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com) 
bir parçasıdır.
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