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HEXAGON 
MANUFACTURING 
INTELLIGENCE WLS400
Technologie skenování s bílým světlem od firmy Hexagon Manufacturing 
Intelligence využívá digitálních obrazů a nově vyvinutých algoritmů  
pro přesné zachycení 3D geometrií předmětů z reálného života pro 
podporu kontroly kvality a operace reverzního inženýrství.
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Technologie sensoru
WLS400 je další generace sensorů 
od Hexagon pracujících s bílým 
světlem, která se vyznačuje 
nejnovějšími technologiemi včetně 
digitálních kamer s vysokým 
rozlišením, osvětlení pomocí LED, 
konstrukcí z uhlíkových vláken a 
rychlým získáváním a  
zpracováváním dat.

Technický princip  
bílého světla
Sensor WLS400 promítá na měřený 
objekt nepravidelný vzorec a spouští 
simultánní zachycení zájmové oblasti 
svými 3 kamerami. Obrazy jsou 
porovnávány pomocí patentovaných 
algoritmů, které vytvářejí 3D mrak 
bodů sejmuté oblasti. Sensor také 
získává jasné černobílé obrazy, které 
se používají k přesnému měření 
konkrétních prvků, jako jsou otvory 
a hrany. Kombinací technologie 
sensoru a softwaru CoreView umí 
systém vygenerovat unifikovaný 3D 
report o měření pro malé i  
velké objekty.

KLÍČOVÉ VÝHODY 
WLS400
• Pokrytí rozsáhlé plochy s každým dalším snímkem

• Rychlé bezkontaktní získávání dat

• Versatile use in manual and automated applications

• Mnohostranné použití v manuálních a automatických aplikacích

• Shromažďuje bohaté a obsáhlé rozměrové informace
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Systém se obsluhuje pomocí vysoce výkonného laptopu, 
který vedle funkce analytické/ reportovací stanice lze 
odejmout pro offline operace 

Konstrukce sensoru z uhlíkových vláken nabízí stabilní 
a chráněnou podporu všech optických komponent a 
zajišťuje vysokou spolehlivost v náročných podmínkách. 
Hexagon WLS400M je jediný systém s bílým světlem, 
který pracuje v ručním režimu s přímým spouštěním.

Kontrolér Hexagon WLS400 se dá snadno nasadit 
na podstavec a připojit vysokorychlostním datovým 
kabelem k optické hlavě a laptopu.

Stojan BeeTex, který byl navržen speciálně pro Hexagon 
WLS400M, je přenosná, stabilní platforma, která 
uživateli umožňuje snadno dosáhnout na malé i velké 
objekty s minimální potřebou přemisťování.

HEXAGON WLS400M
Hexagon WLS400M, skener s bílým světlem, je ručně ovládaný  
systém pro 3D měření, kontrolu kvality a digitalizaci. Systém se vyznačuje  
jedinečnými schopnostmi měření, které zdůrazňují svou hodnotu pro  
mnohé průmyslové aplikace.
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PŘENOSNOST
Hexagon WLS400M je lépe přenosný a lépe využitelný v prostředí výrobních 
dílen

• Lehká optická hlava

• Menší a lehčí kontrolér

• Systém vše v jednom (vše na stojanu)

• Kompatibilní s laptopem

• Malé balení

• Rychlá montáž i demontáž

• Bez nářadí

Příprava k provozu
•  Montáž a demontáž jednou osobou 

za dobu kratší než 10 minut

•  Rychlé přípojky, obsluha bez 
potřeby nářadí a rychlý proces 
nastartování

• Rychlý proces kalibrace systému

Ve výrobní hale
• Vše ve stojanu 

•  Stojan Hexagon WLS400M byl 
navržen tak, aby poskytoval 
maximální přístupnost co se týče 
dosahu a manévrování. Systém 
muže být navíc provozován bez 
stojanu jen držením v rukách.

• Obsluha jednou osobou

• Rychlé přepnutí na ruční režim



HI-FI 3D METROLOGIE 
V PRŮMYSLOVÝCH 
PODMÍNKÁCH 
Vysoký metrologický výkon ve výrobní dílně
Měřící systém Hexagon WLS400M kombinuje přesnou měřicí technologii s robustním 
mechanickým designem a vyhovuje náročným podmínkám průmyslových hal.

Systém má tyto vlastnosti
• Obsluha ve výrobní hale pracovníky 

na linkách

• Unikátní ruční režim pro  
stísněné prostory

• Odolnost vůči přímému a okolnímu 
průmyslovému osvětlení

• Odolnost vůči vibracím těžkých 
strojních zařízení

• Přímý přístup k výrobní  
lince / stanici

• Rychlý kalibrační proces ve  
výrobní hale

• Schopnost měřit a digitalizovat 
širokou škálu materiálů a 
dokončovacích technologií

• Spolehlivý provoz v širokém 
rozmezí teploty

• Robustní optický snímač, který 
odolá mechanické zátěži

•  Komponenty Hexagon WLS400M 
lze zabalit do malých kufrů pro 
snadné nesení a přepravu v 
jakémkoli středně velkém vozidle.
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LED  
TECHNOLOGIE 
UVNITŘ 
Sensor Hexagon WLS400 má moderní LED (dioda 
emitující světlo) technologii, která umožňuje měření s 
vysokou přesností v náročných podmínkách.

LED technologie integrovaná v Hexagon 
WLS400 poskytuje
• Zdroj světla o vysoké intenzitě

• Všechny zdroje světla umístěny uvnitř  
optického sensoru

• Zvýšenou spolehlivost systému a životnost komponent

• Rychlé spouštění a získávání obrazů

• Rozšířenou výkonnost systému

• Bezpečné, nízkonapěťové elektrické komponenty

• Vylepšenou uniformitu světla pro 3D měření povrchů
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TECHNICKÉ  
SPECIFIKACE

Kamery 
Digitální kamery 3 X 4,0 megapixely určené 
pro průmyslové použití 
Chráněné pevným a teplotně stabilním 
krytem z uhlíkových vláken

Projekce a 3D rekonstrukční technologie 
Projekce nepravidelného vzoru

Technologie rychlého stereoskopického 
snímání obrazu 
Integrovaná 2D a 3D technologie pro rychlé a 
přesné měření povrchu a prvků

Osvětlení 
Osvětlení vysoké intenzity na bázi LED diod. 
Spolehlivé a trvanlivé



Provoz systému
Zorné pole 500 x 500 mm / 19.7 x 19.7 in.
Hloubka zorného pole 230 mm / 9.1 in.
Optimální pracovní vzdálenost 780 mm / 30.7 in.

Rozměry 
Optická hlava WLS400 [ŠxVxH] 550 x 265 x 280 mm / 21,7 x 10,4 x 11,0 palce

Kontrolér WLS400 [ŠxVxH] 510 x 210 x 245 mm / 20,1 x 8,3 x 9,7 palce

Hmotnosti 
Optická hlava 8 kg / 17,6 liber
Kontrolér 7.5 kg / 16,5 liber

Elektrická kompatibilita
Napětí 100 - 230 VAC, 50 - 60 Hz
Příkon 0.7 kW - špičkový

Podmínky pracovního prostředí 
Provozní teplota 5 – 35 °C / 41 – 95 °F (omezena specifikací 

PC/laptopu. Lze zvýšit pomocí chladicích 
systémů)

Provozní světelné podmínky Nízká citlivost na průmyslové  
osvětlení, okolní světelné zdroje  
a nepřímé denní světlo

Vibrace budovy/zařízení Určen pro provoz v průmyslovém prostředí 
s těžkým strojním zařízením (razící lis, CNC, 
robotika atd.)

Pravidelná certifikace systému
Každoroční kalibrace a certifikace na pracovišti podle navázaných kalibračních artefaktů 

Software
Operační systém Windows 7
PC platforma Laptop or PC
Systémový software CoreView™ by Hexagon 

Certifikace & normy
CE / TUV 
NEMA12
Norma VDI/VDE 2634 část 2 pro optické měřicí systémy
Navázáno na kalibrační normály NIST ISO 9001:2000 

Patenty
Sensor WLS400 a softwarová sada Core View vychází z inovativní a unikátní technologie 
vyvinuté společností Hexagon. 
Tyto výrobky jsou chráněny několika schválenými patenty a ostatními dosud nevyřízenými 
žádostmi o patent.



Hexagon Manufacturing Intelligence pomáhá průmyslovým 
výrobcům rozvíjet rozmanité současné technologie  
a produkty zítřka, které změní životy lidí. Protože jsme 
předním specialistou na měřicí a výrobní řešení, naše 
odbornost v oblasti detekce, promyšlení, akce – tedy sběru, 
analýzy a aktivního využívání naměřených dat – dává našim 
zákazníkům jistotu, že dokážou zvýšit rychlost výroby  
a zvýšit produktivitu při současném zlepšení kvality 
produktů.

Prostřednictvím lokálních servisních center, výrobních 
závodů a obchodních oddělení na pěti kontinentech 
formujeme inteligentní změnu výroby, abychom vybudovali 
svět, ve kterém kvalita řídí produktivitu. Další informace 
naleznete na HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence je součástí skupiny 
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), 
předního světového poskytovatele informačních technologií, 
které zvyšují kvalitu a produktivitu napříč geoprostorovými  
a průmyslovými aplikacemi.

SOUŘADNICOVÉ MĚŘICÍ STROJE

3D LASEROVÉ SKENOVÁNÍ

SNÍMACÍ SYSTÉMY PRO SMS

PŘENOSNÁ MĚŘICÍ RAMENA

SLUŽBY

LASER TRACKER SYSTÉMY & STANICE

MULTISENZOROVÉ A OPTICKÉ SYSTÉMY

SKENERY S BÍLÝM SVĚTLEM

SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ PRO METROLOGII 

CAD / CAM

STATISTICKÉ PROCESY KONTROLA

AUTOMATIZOVANÁ ŘEŠENÍ

MIKROMETRY, POSUVNÁ MĚŘÍTKA A KALIBRY
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