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PRÓXIMA 
GERAÇÃO:SISTEMAS 
DE LUZ BRANCA 
AUTOMATIZADOS
A tecnologia de medição com luz branca da Cognitens utiliza
a tecnologia de visão estereoscópica digital de exposição
rápida para transformar imagens 2D e 3D em dados 
dimensionais de altíssima precisão. Tecnologia avançada: 
desenhada e comprovada para processos Rápidos e de  
eficácia sustentável.
Cognitens WLS400A para realizar tarefas repetitivas de qualidade durante 
as fases de ensaios/tryout, produção, controle de qualidade e controle 
dimensional do processo.

O sistema de medição com luz branca Cognitens WLS400A é uma 
solução flexível para a metrologia de chão de fábrica em tempo real. Este 
sistema obtém abundante informação dimensional a partir dos objetos 
medidos independentemente do seu tamanho, sua complexidade ou suas 
características geométricas.

Esta solução chave na mão supera as exigentes condições ambientais de 
chão de fábrica, tais como as vibrações ou as mudanças de temperatura e de 
iluminação, e é aplicável em todos os robôs industriais comuns.

O sistema Cognitens WLS400A oferece uma estreita integração para 
automatização de células e dispositivos de controle, tais como deslizadores, 
mesas giratórias e dispositivos de fixação flexíveis. 

A integração de tecnologias de medição óptica avançadas com as 
tecnologias de automatização de comprovada eficácia proporciona 
aos fabricantes um sistema altamente flexível e rentável que prepara a 
metrologia de chão de fábrica para encarar objetivos comerciais críticos.
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MEDIÇÕES 3D RÁPIDAS. 
FUNCIONAMENTO 
CONFIÁVEL EM CHÃO 
DE FÁBRICA, ALTO 
RENDIMENTO.
Hexagon WLS400A foi desenhado para garantir medições 
altamente confiáveis sem comprometer o rendimento da 
medição, a flexibilidade e a simplicidade de uso que resultam 
essenciais para as operações repetitivas. Grande cobertura da 
área em um só disparo (500 x 500 mm).
• Distância de trabalho suficiente - 

não se requer a supervisão

• Permite o planejamento e a 
configuração de programas de 
medição detalhados

• Mede superfícies completas, 
características geométricas  
e bordas

• Proporciona uma análise intuitiva 
de desvios baseada em mapas  
em cores

• Totalmente integrado em  
células industriais que utilizam 
robôs comuns

• Não é necessário o uso de spray 
sobre o objeto na maioria das 
aplicações de medição

• Comunicação digital  
sem ser afetada pelas  
condições industriais

• Oferece processamento em tempo 
real dos resultados de medição

• Suporte integrado para 
características de controle  
e segurança

• Gera e distribui resultados de 
medição e relatórios

• Produz modelos 3D de  
excelente qualidade

• Interfaces de dados para  
sistemas de software CEP 
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QUANDO A ALTA 
QUALIDADE SIGNIFICA 
MENOR CUSTO
Em comparação aos métodos de medição tradicionais, 
Hexagon WLS400A oferece:

• Economia de até 50% nos custos dos dispositivos de fixação

• Menor quantidade de testes durante fase de tryout

• Reduz-se o esforço de interpretação dos dados de metrologia

• Permite trocar pontos de inspeção sem investimento em ferramentas

• Reduzido número de estudos especiais e de painéis de distribuição

• Reduzido número de construções físicas graças à utilização de estudos  
de montagens virtuais

• Custos de sucateamento mínimos durante o lançamento de um  
novo produto

• Maior rendimento do sistema

• Redução importante dos custos com mão de obra

• Rápido retorno do investimento

• Redução do custo global da qualidade
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CHAVE NA MÃO E NO 
AGUARDO DE SUAS 
PEÇAS DE TRABALHO.

WLS400A num piscar de olhos
1. Cabeçote óptico do Cognitens WLS400 3 câmeras 

digitais desenhadas para uso industrial

2. Fixações de suporte versáteis  
Suportam múltiplos tipos de peças

3. Indicador do estado 

4. Estação de controle operacional: 
Software de execução 
Interface gráfica de usuário muito intuitiva

5. Botão de parada de emergência 

6. Sensores e grade de segurança

7. Bloco de calibração 
Processo de calibração rápido e automatizado

8. Objeto de compensação de temperatura

9. Robô industrial  
Robôs comuns de cargas baixas

Elementos opcionais adicionais:
• Deslizador de robô (7º eixo)

• Mesa giratória e empilhadeira levantadora

• Unidade de controle do robô

• Estações de geração de relatórios

• Robô de auxílio para manuseio de objetos medidos

• A leitora RFID identifica automaticamente o tipo  
de fixação/peça

• Personalizações solicitadas pelo cliente
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Lançamento de  
sub-conjuntos para a 
indústria automotiva
• Permite medições totalmente 

automatizadas e independentes 
do usuário para todos os tipos de 
sub-conjuntos (capô, portas, porta 
traseira / porta levadiça, etc.) a 
partir de diferentes programas  
de veículos

• Mede superfícies completas, 
características e bordas em  
sub-conjuntos totalmente 
montados ou sub-montagens para 
analisar o impacto das mudanças 
do processo de montagem

Verificação das  
peças entrantes 

• Analisa desvios e identifica 
problemas de montagem 
potenciais em peças de adaptação 
e acoplamento antes de chegar à 
cadeia de montagem

• Ajuda a reduzir o custo global da 
qualidade e promove uma maior 
responsabilidade dos fornecedores

Comprovação de estampagem 
de chapas de metal 

• Mede automaticamente inúmeras 
peças de estampagens diferentes 
proporcionando exaustivas 
análises dimensionais em  
tempo real

• Analisa medições de peças 
múltiplas utilizando ferramenta 
Visual CEP avançada para garantir 
a estabilidade dimensional 
enquanto se atinge a plena 
velocidade de produção 

À PROCURA DE  
NOVOS DESAFIOS
Aplicando WLS400A
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Aprovação eficiente de peças 
para o processo de produção 

• Configuração múltipla do programa 
de medição para cada peça

• Carga automática de resultados  
de medição múltiplos a um 
servidor central e disponibilidade 
imediata para engenheiros e 
gestores de programas

Controle de processo de 
bancadas de motor 

• Ajuda na equiparação de 
ferramentas e estações de 
montagem comparáveis para 
produzir montagens idênticas

• Ajuda a evitar o envio de bancadas 
que não estejam dentro das 
especificações às plantas de 
montagem com todos os robôs 
industriais comuns 

Desenvolvimento e 
comprovação de peças  
de hidromoldagem
• Medição de peças e montagens 

pequenas dos baixos e a 
suspensão comparando-as com 
CAD ou uma peça original virtual

• Proporciona medições de alto 
rendimento com conjuntos de 
dados de grande volume para a 
estabilidade das peças
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TODO FINAL DE 
UM PROCESSO 
É O INÍCIO DO 
PROCESSO
A geração de análises e de relatórios
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Análise de medições simples ou múltiplas. Compilação e arquivamento de dados no servidor.

Conformidade das características detalhadas e resultados 
dimensionais com as dimensões e tolerâncias.

Desvio completo da linha da borda em comparação ao objetivo  
do projeto (CAD).

Geração automática de relatórios pré-definidos sem a intervenção 
do operador.

Ampla análise 3D de desvios de superfície e características.

Análise da seção transversal incluindo dimensões medidas e 
desvios em relação ao projeto.

Permite guardar múltiplos resultados de medição para realizar outras 
análises e relatórios utilizando as funções de software integradas.
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SOFTWARE SOFISTICADO
APROVEITAMENTO 
DO PLENO POTENCIAL  
DA LUZ BRANCA
CoreView Plan 
Ferramenta de software 
especializado para acelerar as 
tarefas de planejamento, definição  
e preparo de completos programas 
de medição dimensional para 
sistemas Cognitens.

CoreView Pro
Potente software que oferece 
ferramentas fáceis de usar para 
análise da medição dimensional, 
geração de relatórios e trabalho  
em colaboração.

CoreView Master Part
Ferramenta de software única que 
permite a geração de referências de 
peças originais virtuais a partir de 
múltiplos resultados de medição. 
Utilizada para realizar comparações 
futuras perante condições 
dimensionais atuais e aprimorar a 
qualidade utilizando a metodologia 
de construção funcional.

CoreView Lite
Visor de resultados gratuito para a 
colaboração cruzada entre empresa/
cadeia de fornecimento com o fim de 
aprimorar a qualidade.

CoreView Teach / AM
O software que administra o 
sistema Cognitens WLS400A desde 
a programação de uma peça nova, 
passando pela aprovação para 
medição automatizada e até chegar 
às inspeções 3D para seu uso por 
operadores de chão de fábrica e do 
departamento de qualidade.

CoreView Analysis
Permite a análise fora da linha, a 
geração de relatórios, os estudos 
de montagem virtual e muito mais, 
baseando-se em um registro de 
dados dimensionais que geram os 
sistemas de luz branca Cognitens.
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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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