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A ESTAÇÃO LASER  
LEICA TDRA6000
A Estação Laser Leica TDRA6000 
é um sistema de inspeção portátil 
desenhado para medições 
de precisão em estruturas 
extremamente grandes. Tem um 
volume operativo de 600 metros 
na medição de coordenadas 
3D, tanto com refletores padrão 
quanto sem contato (sem refletor 
–reflectorless). O Leica TDRA600 
impõe um novo padrão para a 
metrologia de escala ultragrande.



A tecnologia de acionamento 
direta, totalmente nova, da Leica 
Geosystems, foi desenhada desde 
o início para este novo sensor. 
Baseados em piezotecnologia, 
estes novos acionamentos diretos 
permitem uma motorização e uma 
aceleração de alta velocidade de 
até quatro vezes a geração anterior, 
mas ao mesmo tempo permitem 
um posicionamento preciso a 
níveis submicrométricos. Esta 
revolucionária piezotecnologia tem 
um consumo de energia muito baixo 
e, já que não há engrenagens, os 
acionamentos quase não requerem 
manutenção e são muito silenciosos.

UM NOVO NÍVEL DE 
VELOCIDADE E DESEMPENHO

Fonte de Luz 
(LED)

Matriz CCD

Círculo de cristal 
codificado

Um novo codificador angular 
absoluto de alta velocidade 
combinado com a nossa tecnologia 
de reconhecimento automático de 
alvo (ATR, pela sua sigla em inglês) 
de 4ª geração, brinda à Estação 
Laser Leica TDRA6000 o melhor 
resultado de rastreamento de sua 
categoria. Este novo sistema de 
detecção angular quádruplo tem 
uma precisão de 0,5 segundos 
de arco (1σ) e é capaz de realizar 
5,000 medições por segundo. O ATR 
e o circuito de realimentação do 
codificador foram otimizados para 
usá-los com refletores esféricos 
de 1,5 “ e estão especialmente 
desenhados para usá-los em um 
volume de 600 m.

O distanciômetro sem refletor 
PinPoint permite medições sem 
contato dentro do volume total de 600 
m e tem um raio visível muito pequeno 
que permite medições de precisão em 
superfícies difíceis. Este novo EDM 
está baseado em nossa certificada 
tecnologia do analisador de sistema 
que aproveita tanto a informação 
de fase quanto à de tempo de 
vôo. A precisão do Analisador de 
Sistema tem sido aprimorada 
ainda mais (especificamente em 
refletores esféricos) ao passar o 
raio laser através de uma nova lente 
anamórfica.  Esta lente dá uma 
reformulação e uma base ao raio com 
um perfil otimizado para que a luz 
periférica não influa no raio laser.  

A Leica Geosystems abriu para o mundo a nova dimensão das Estações Totais Industriais em 
1983, com a lendária TC2002. Em 1995 introduzimos a série TPS5000 como a primeira Estação 
Total Industrial de rastreamento totalmente automatizado do mundo. Durante décadas, a Leica 
Geosystems tem fornecido milhares de Teodolitos Industriais e Estações Totais no mundo 
inteiro – muitos deles nos mais duros ambientes industriais que possam ser imaginados, tanto 
para aplicações em locais fechados, quanto em locais ao ar livre. A sua facilidade de uso e a 
sua capacidade de funcionamento por apenas um operador as tornam a opção mais adequada 
para uma grande variedade de tarefas de metrologia na indústria aeroespacial e na construção 
naval, bem como para aplicações gerais de precisão. Temos investido os últimos 25 anos no 
aperfeiçoamento da Estação Total para uso em ambientes industriais, e esta última Estação 
Laser Leica Geosystems incorpora tudo o que aprendemos durante todo esse tempo. 
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Com uma incerteza do ponto 3D típica de 0,25 mm em um volume de 
30 metros, a nova Estação Laser Leica TDRA6000 é a Estação Total 
mais precisa que nunca antes foi desenhada para uso industrial. O 
reconhecimento automático do alvo permite ao sensor realizar estudos de 
deformação automatizados, bem como rastrear um refletor para operações 
por apenas um operador. Enquanto o módulo PowerSearch faz o mesmo 
voltar a captar um refletor interrompido, ele é tão simples como ficar parado.  

MEDIÇÕES AO NÍVEL 
INDUSTRIAL



Construção Naval
Com um volume de medição de 
até 600 m com um distanciômetro 
sem contato, a Estação Laser Leica 
TDRA6000 é perfeita para encarar 
qualquer desafio, inclusive na 
indústria da gigantesca construção 
naval. Em combinação com soluções 
de software focadas na metrologia 
e desenhadas para maximizar o 
rendimento de produção, nenhum 
outro sensor pode comparar-se ao 
alcance ou à precisão da Estação 
Laser Leica.

Alinhamento de Maquinário  
e Rolamentos
As Estações Totais Industriais da 
Leica vêm sendo utilizadas durante 
décadas para o posicionamento e 
a inspeção precisa do maquinário 
industrial, tais como as máquinas 
de fabricação de pneumáticos e 
as máquinas de montagens. Os 
nossos sensores também tem sido 
o pilar e marco das aplicações de 
alinhamento de rolamentos de 
precisão durante todo este tempo. 
Se você está fiscalizando ou 
alinhando fábricas de laminação 
de aço ou fábricas de produção 
de papel, a Estação Laser Leica 
TDRA600 é o sensor para você.

Manufatura Ferroviária
O processo de manufatura e 
inspeção periódica para os atuais 
trens modernos já não é tão simples 
como costumava ser. A indústria 

ferroviária tem tolerâncias mais 
ajustadas e rendimentos mais 
elevados como nunca tivera 
até hoje. Com funções como 
as medições sem contato (sem 
refletor-reflectorless) aliadas a uma 
automatização de maior velocidade 
do mercado, não existe nenhum 
equipamento melhor para o setor 
ferroviário do que a Estação Laser 
Leica TDRA6000.

Alinhamento Aeroespacial  
e de Aceleradores
As tolerâncias mais estritas 
requerem sensores mais precisos; 
e a Estação Laser Leica TDRA6000 
é a mais precisa de sua categoria. 
Não somente é uma Estação 
Total utilizada para aplicações de 
metrologia – mas trata-se de uma 
Estação Laser Industrial desenhada 
para os trabalhos de maior precisão 
e mais exigentes.

Geração de Energia
A energia eólica, a solar e a nuclear, 
todas elas, confiam nas medições 
de grande volume e de alta precisão 
para garantir que o equipamento 
desempenhe o seu máximo 
potencial. Se você está instalando 
torres ou fiscalizando as palhetas 
de aeroturbinas, colocando campos 
de espelhos solares ou fiscalizando 
equipamentos de retrofit de 
reatores nucleares, a precisão e a 
flexibilidade da Estação Laser serão 
mudanças bem-vindas para o seu 
trabalho diário.
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A Estação Laser Leica TDRA6000 pode ser equipada 
para medir praticamente tudo com uma variedade de 
diferentes refletores para metrologia, adaptadores e 
acessórios.

Tripés e Suportes
Se você trabalha em áreas internas ou externas, a 
estabilidade de sua configuração é primordial. Por este 
motivo, a Leica Geosystems dispõe de uma seleção 
de tripés para garantir que sejam cumpridas as 
necessidades específicas do trabalho.

ALVOS E 
ACESSÓRIOS



PRECISÕES DA 
ESTAÇÃO LASER 
LEICA TDRA6000 
Todas as medições são realizadas sob condições de 
ambiente estáveis em áreas internas e com o alvo 
devidamente alinhado. As medições de distância são 
verificadas com um interferômetro laser em 120 m. Se 
não for indicado o contrário, todas as precisões são do 
erro máximo admissível MPE (≈ ±3 σ), com precisões 
típicas que são a ½ do MPE (ou aproximadamente ±1.5 σ).

Precisão do Ponto 3D 
A incerteza de medição de uma coordenada “Uxyz” é 
definida como o desvio entre uma coordenada medida e 
a coordenada nominal daquele ponto. Esta incerteza de 
medição é especificada como uma função da distância 
entre a Estação Laser e o ponto medido. A precisão 
especificada abaixo é obtida com os refletores de Anel 
Vermelho de 1,5” da Leica Geosystems 1,5” e o modo de 
medição “Preciso”. As especificaciones são indicadas em 
Erro Máximo Admissível (MPE). Os resultados típicos são 
a ½ do MPE. 

Uxyz  30 m de volume Uxyz > 30 m de volume

± 0,5 mm ± 0,3 mm + 13 µm/m

Desempenho do PowerSearch 
Desempenho de PowerSearch BRR e RRR de 1,5”

Volume máximo 100 m

Distância mínima 2,0 m

Tempo de posicionamento1 < 5 segundos 1200 gon para ATR Lock pleno

Reproducibilidade do Ponto 3D  
A reproducibilidade do Ponto 3D “PRE” é definida como o 
desvio padrão entre medições múltiplas de um ponto 3D 
e é especificada como uma função da distância entre a 
Estação Laser e o ponto medido. A precisão especificada 
abaixo é obtida com refletores TBR e/ou RFI de 0,5” da Leica 
Geosystems, utilizando o modo de medição “Preciso”. 

PRE  ≤ 30 m  de volume ± 0,2 mm

Desempenho EDM
Desempenho  
EDM

1.5”  
RRR & BRR2

0.5”  
TBR & RFI2

Fita  
Refletora3

Sem  
contato ( RL)4

Volume Máx. 600 m 600 m 600 m 600 m

Distância Mín. 2,0 m 2,0 m 5,0 m 2,0 m

Precisão (MPE)1 0,5 mm 0,5 mm 1,0 mm 2,0 mm

1A precisão indicada é o Erro Máximo Admissível (MPE). Os resultados típicos são a 1/2 do 
MPE. 2RRR de 1,5” é medido no laser Rail como padrão. 320 mm x 20 mm alvo de 5 m a 60 m. 

4As medições RL se realizam com o laser Rail de 2 a 60 m.

Desempenho ATR 
Desempenho ATR 1.5” RRR & BRR2 0.5” TBR & RFI2 Fita Refletora 3

Volume Máx. 600 m 400 m 40 m

Distância Mín. 2,0 m 2,0 m 5,0 m

Precisão (MPE)1 ± 0,3 mm + 13 µm/m N/A ± 2,0 mm

1A precisão indicada é o Erro Máximo Admissível (MPE). Os resultados típicos são a 1/2 do MPE.  
2Os refletores TBR & RFI podem ser utilizados para a reproducibilidade de pontos  

(isto é, estudos de deformação).

Informação Geral
Ampliação Telescópica 
do Alvo 30 x

Intervalo de Focagem 1,7 m até o infinito

Teclado e Écran Écran: ¼ VGA, a cores, táctil, 
ambas faces Teclado: 34 teclas, iluminado

Armazenamento de Dados Memória interna: 256 MB Cartão de memória: Cartão  
CompactFlash 256 MB ou 1 GB

Interfaces RS232, sem fio Bluetooth

Operação/Motores Três motores sem fim para medições manuais de precisão com uma 
ou duas mãos.

Gestão de Energia Interna: Bateria de íons de lítio Externa: Fornecimento de 
energia CA

Peso da Estação Laser  
incl. bateria 7,6 kg

Especificações Ambientais

Temperatura, em Trabalho –20° C to +50° C

Poeira/Água (IEC 60529) IP54

Umidade 95%, sem condensação
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© Copyright 2016 Hexagon. Todos os direitos reservados. 
Outras marcas e nomes de produto são marcas comerciais detidas pelos seus respetivos proprietários. A Hexagon crê que a informação disponibilizada nesta publicação é correta à 
data de publicação. Estas informações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.

Hexagon Manufacturing Intelligence ajuda os fabricantes 
industriais a desenvolver as tecnologias inovadoras 
de hoje e de amanhã que mudarão o estilo de vida. 
Como líder de metrologia e especialista em soluções 
de fabricação, a nossa experiência em detectar, pensar 
e agir – com análise dos dados de medição - dá aos 
nossos clientes a confiança para aumentar a velocidade 
de produção e acelerar a produtividade, reforçando 
simultaneamente a qualidade do produto. 

Através de uma rede de serviços locais, instalações de 
produção e operações comerciais nos cinco continentes, 
estamos a fazer a mudança inteligente na fabricação 
para construir um mundo onde a qualidade impulsiona 
a produtividade. Para obter mais informações, visite 
HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence faz parte do grupo 
Hexagon (Nasdaq Estocolmo: HEXA B; hexagon.com), uma 
líder global provedora de tecnologias de informação que 
impulsionam melhorias de qualidade e produtividade 
através de aplicações empresariais geoespaciais e 
industriais.

MÁQUINAS DE MEDIR TRIDIMENSIONAIS

LASER DE SCANNING 3D

SENSORES

BRAÇOS DE MEDIÇÃO PORTÁTEIS

SERVIÇOS

LASER TRACKERS E ESTAÇÕES 

MULTISENSORES E SISTEMAS ÓPTICOS

SCANNERS DE LUZ BRANCA

SOFTWARES DE METROLOGIA

CAD / CAM

CONTROLO ESTATISTICO DE PROCESSO

APLICAÇÕES DE AUTOMAÇÃO

MICROMETROS,PAQUIMETROS E CALIBRES
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