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Erittäin joustavat, kannettavat ja täysin tarkat mittausratkaisut 
ovat hyvin tärkeitä, jotta pystymme vastaamaan valmistukselle 
asetettuihin tehokkuutta koskeviin, jatkuvasti kasvaviin vaatimuksiin.
Leica T-Scan 5 on mittauslaite, joka tukee työskentelyämme ja 
tarkkuuden optimointia.”

Dieter Hildesheim,
Volkswagen Sachsen, Saksa

ENTISTÄ PAREMPAA 
3D-KUVAUSTA
Leica Absolute Tracker AT960 -laserseuraimen ainutlaatuiset kuuden vapausasteen (6DoF) 

mittausominaisuudet tuovat täysin uudenlaisia mahdollisuuksia huippunopeaan kolmiulotteiseen 

kosketuksettomaan tiedonkeruuseen.

Hexagon Manufacturing Intelligence tarjoaa laajan valikoiman äärimmäisen hyvin siirrettäviä 

laserskannausratkaisuja, joiden avulla keräät enemmän tietoja nopeammin ja uskomattoman 

tarkasti. Nämä edistykselliset työkalut mahdollistavat yksityiskohtaisen tiedonkeruun käytännössä 

kaikilta pinnoilta täysin ilman osan fyysistä häiriötä ja lähes kokonaan ilman vaihtelevien 

ympäristöolosuhteiden vaikutusta.

Helppokäyttöiset, loputtoman monipuoliset, nopeasti vaihdettavat ja käyttökelpoiset tulokset heti 

ensimmäisellä mittauksella takaavat Hexagonin laserskannerijärjestelmät ovat ihanteellinen ratkaisu 

jatkuvasti lisääntyviin eri mittaussovelluksiin.
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INTRO TO 3D LASER SCANNING 
Laserskannerit toimivat yleisen vertailujärjestelmän, kuten laserseuraimen tai siirrettävän 

nivelvarsimittalaitteen, yhteydessä, ja niillä luodaan kolmiulotteinen malli pinnasta tai koko osasta. 

Näitä usein miljoonista yksittäisistä datapisteistä koostuvia malleja kutsutaan pistepilviksi.

Laserskannerit heijastavat lasersäteen pinnalle, minkä jälkeen ne tunnistavat ja analysoivat takaisin 

skanneriin heijastuvan säteen ominaisuudet. Jokaisen pinnan pisteen, josta säde heijastuu, sijainti 

voidaan näin määrittää tarkkaan. Toimenpide toistetaan miljoonia kertoja säteen siirtyessä pinnan yli 

tuottaen pistepilven muodostavat datapisteet.

Pistepilvi edustaa skannatun pinnan geometriaa. Kun tiedot on kerätty, ne voidaan käsitellä ja luoda 

pinnasta tai osasta ensin polygonipohjainen malli ja sen jälkeen täysi CAD-digitointi.

LASERSKANNAUSTEKNIIKAN -  
TÄRKEIMMÄT TIEDOT

• Laserskannerin sekunnissa skannaamien datapisteiden lukumäärä, skannauskaistan leveys ja 

pistetiheys skannauslinjaa kohti määrittävät laserskannerin tiedonkeruun kokonaisnopeuden. 

• Monimutkaisten, paljon kaarevuutta, eri ominaisuuksia tai rakenteita sisältävien pintojen kohdalla 

on hyödyllistä skannata suuremmalla datapistetiheydellä, mikä mahdollistaa hienojakoisempien 

yksityiskohtien skannauksen, mutta voi kestää kauemmin.

• Suurempien, yhdenmukaisempien ja vähemmän tarkkoja yksityiskohtia sisältävien pintojen 

kohdalla laajemmalla skannauslinjalla ja siten suuremmalla mittausten käsittelynopeudella 

varustettu skanneri voi olla parempi valinta. 

• Eri tekniikoilla, kuten optisilla suodattimilla, voidaan suojata skannereita ympäristön valon 

vaikutukselta jättämällä huomioimatta muut kuin käytettävän laserin lähellä olevat valon 

aallonpituudet.

• Eri tekniikat, kuten automaattinen valotuksen säätö, mahdollistavat laservoimakkuuden 

automaattisen säädön reaaliajassa ottaen huomioon muutokset materiaalin värissä ja 

heijastavuudessa, jotka muuten vaikeuttaisivat pinnan digitointia.
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3D-LASERSKANNAUSTEKNIIKAN 
TÄRKEIMMÄT SOVELLUKSET
Laserskannausta voidaan käyttää teollisessa metrologiassa useisiin erilaisiin tarkoituksiin, jotka 

voidaan jakaa kahteen suureen ryhmään.

Tarkastus ja validointi
Laserskannausjärjestelmän muodostamaa 3D-pistepilveä voidaan käyttää mittatarkastukseen tai 

geometriseen mitoitukseen ja tolerointiin, ja tuloksia verrataan nimellisiin CAD-arvoihin. Cloud-to-CAD-

vertailulla suuret pistepilvet voidaan asettaa CAD-mallin päälle poikkeavuuksien nopeaa visuaalista 

tarkastusta varten. Laserskannausta voidaan käyttää myös perinteiseen (ei-CAD) tarkastukseen 

käyttäen feature construction -toimintoa ja mitoitusta.

Takaisinmallinnus 
Takaisinmallinnus voi olla hyödyllinen fyysisen osan mittaamisessa. Tällöin määritetään osan 

ominaisuudet ja käsiteltyjen tietojen pohjalta luodaan CAD-malli. Tätä menetelmää käytetään usein 

tapauksissa, jossa tuotteen suunnitteluprosessiin sisältyy paljon manuaalisia vaiheita, esimerkiksi 

autojen suunnittelussa. Osa tämän ryhmän sovelluksista voidaan jopa suorittaa suoraan pistepilven 

skannaustiedoista tai verkkomallista ilman täyden CAD-mallin luomista.

JOHDANTO



LEICA ABSOLUTE SCANNER LAS 
ABSOLUUTTISTA 
HELPPOKÄYTTÖISYYTTÄ
Rankkoihin tuotantotilojen ympäristöihin erinomaisesti soveltuva kevyt ja ergonominen Leica 

Absolute Scanner LAS on käyttäjäystävällinen lisä metrologian työkaluvalikoimaan.

Flying-dot-konseptiin perustuva LAS tuo erinomaista suorituskykyä vapaamuotoisten pintojen 

tarkastukseen. Laservoimakkuuden automaattinen säätö ilman käyttäjän toimenpiteitä takaa, että 

parhaat mahdolliset lukemat saavutetaan yhdessä vaiheessa skannerilla.

Laserseurain tunnistaa LAS:n automaattisesti ja vaihtaminen prisma-, mittain- ja 

skannausmittausten välillä on saumatonta. Käyttäjät voivat myös valita esiasetettuja skannaustiloja 

pääpainikkeesta, jolloin osan jokaiseen kohtaan käytetään oikeaa asetusta. Laite on varustettu 

ohjausvalolla, kolmella tähtäyslinjamerkinnällä ja tuntohavaintoon perustuvalla palautteella LED- 

ja ääni-ilmaisimien lisäksi. Kokemattomimmatkin käyttäjät tuntevat olonsa varmoiksi laitetta 

käyttäessään. IP50-luokiteltu ja akkukäyttömahdollisuudella varustettu LAS on kädessä pidettävä 

skannausratkaisu, joka kulkee mukana kaikkialle.
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PÄHKINÄNKUORESSA
Täydellinen siirrettävyys
LAS on tarvittaessa käytettävissä myös vain akkuvirralla. Vain yhdellä 

verkkokaapelilla laserseuraimeen liitettynä se tarjoaa täydellisesti 

siirrettävää 3D-digitointia.

Äärimmäinen tarkkuus
LAS pystyy määrittämään datapisteet vain 50 mikronin epävarmuudella. Se 

tarjoaakin luokkansa johtavaa tarkkuutta kosketuksettomassa siirrettävässä 

metrologiassa.

Tulokset välittömästi
Koska LAS vaatii vain hyvin vähän jälkikäsittelyä, sen mittaustiedot ovat heti käytettävissä.

Useiden pintojen skannaus
Hexagonin ainutlaatuisen flying-dot-skannaustekniikan ansiosta kaikki pinnat ovat mitattavissa – 

jopa useat eri materiaalit ja pinnat – yhdellä pyyhkäisyllä.

Käytettävyydeltään edelläkävijä
Sisäänrakennetulla ohjausvalolla, tähtäyslinjamerkinnöillä, näkö-, ääni- ja tuntohavaintoon perustuvalla 

palautteella sekä skannerista itsestään valittavissa olevilla skannaustiloilla varustetun LAS:n suunnittelussa 

on kiinnitetty erityistä huomiota helppokäyttöisyyteen.

Kestävä
LAS:n IP50-luokiteltu rakenne varmistaa häiriönsietokyvyn ja kestävyyden ankarissa 

olosuhteissa mittaustehon kärsimättä.
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LEICA ABSOLUTE SCANNER LAS-XL 
ABSOLUUTTINEN MITTAKAAVA
Leica Absolute Scanner LAS-XL tuo täysin uudenlaisen mittakaavan ja tehokkuuden kosketuksettomiin mittauksiin ja 

poistaa kuilun äärimmäisen tarkan metrologian ja maaskannausjärjestelmien väliltä.

LAS-XL määrittelee uudelleen tuottavuuden erittäin suuritilavuuksisten pintojen skannauksessa. Jopa 600 millimetriä leveä 

skannauslinja ja jopa 1 000 millimetrin stand off -etäisyys tekevät tästä skannerista täydellisen tehokkuutta ja nopeutta 

vaativiin sovelluksiin. Vain vähän aseman muutoksia vaativa ja jopa 150 mikronin tarkkuuden tarjoava skanneri tekee työn 

puolestasi.

Flying dot -skannausperiaate tekee useiden pintojen skannauksesta vaivatonta. Syvien onkaloiden ja piilossa olevien 

alueiden käsittely ei enää ole ongelma. Ensimmäistä kertaa Leica Absolute Scanner LAS-XL tuo erittäin suuren mittakaavan 

ja huippunopean 3D-digitoinnin äärimmäisen tarkan metrologian maailmaan.
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PÄHKINÄNKUORESSA
Stand off -etäisyys ja skannauslinja
Jopa 600 millimetriä leveä skannauslinja ja jopa 1 000 millimetriä pitkä mittauksen stand-off-etäisyys 

ovat tärkeimpiä tekijöitä LAS-XL:n tuottavuuden takana.

Suurempi tuottavuus
LAS-XL mahdollistaa mitattavien kohteiden skannauksen pitkillä pyyhkäisyillä. Skannaustiedot 

kerätään huomattavasti lyhyemmässä ajassa perinteisiin skannereihin verrattuna.

Vaatimusten mukainen tarkkuus
LAS-XL:n hienojakoisimpienkin ominaisuuksien mittaukset mahdollistava, jopa 150 mikronin tarkkuus 

varmistaa, että mittausten tekeminen todella kannattaa.

Piilossa olevien alueiden mittaus
Koska mittauksen standoff-etäisyys on näin suuri, edes syvien piilossa olevien alueiden mittaus ei enää 

ole esteenä, toisin kuin perinteisissä metrologisissa ja maaskannereissa.

Useiden pintojen skannaus
Hexagonin ainutlaatuisen flying-dot-skannaustekniikan ansiosta kaikki pinnat ovat mitattavissa – jopa 

useat eri materiaalit ja pinnat – yhdellä pyyhkäisyllä.

LAS-XLLAS-XL
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LEICA T-SCAN 5 
ABSOLUUTTISTA DYNAMIIKKAA
Ainulaatuisen suurinopeuksisen dynamiikan ja suuren pistenopeuden ansiosta Leica T-Scan 5 on erinomainen 

skannausratkaisu joko automatisoiduille tarkastustoimenpiteille tai ammattitaitoisille manuaalisille käyttäjille, jotka kaipaavat 

monipuolista edistyksellistä laserskanneria.

Leica T-Scan 5 hyödyntää laserjuovatekniikkaa ja toimittaa satoja miljoonia täsmällisiä pisteitä käytännöllisesti katsoen 

kaikilla pinnoilla. Laite on näin paras vaihtoehto sovelluksiin, joissa ominaisuuksien paikantaminen ja pienten yksityiskohtien 

analysointi on etusijalla. Useat eri käyttäjän avuksi tarkoitetut ominaisuudet, kuten akustinen ja visuaalinen palaute 

sekä optimaalisen skannausaseman löytämistä helpottava ohjausvalo, tekevät käytön oppimisesta ja käytöstä helppoa. 

Räätälöitävien mittausprofiilien valikoima ja käyttöohjelmiston tarjoamat vaihtoehdot tekevät laitteesta kokeneiden 

laserseurainkäyttäjien toivetyökalun.

Leica T-Scan 5 hyödyntää täysin Leica Absolute Tracker AT960 -laitteen dynaamista seurantakykyä ja tuottaa tuloksia nopeasti. 

Laite sopii ihanteellisesti automatisoituihin koneisiin robottinopeuksien jatkuvasti kasvaessa.
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PÄHKINÄNKUORESSA
Dynaaminen mittausalue
Leica T-Scan 5 -laitteen äärimmäisen dynaaminen mittausalue tekee hienojakoisten ominaisuuksien 

tunnistamisesta ja digitoinnista helppoa.

Tarkat mittaustiedot
Jopa 210 000 pistettä sekunnissa keräävä Leica T-Scan 5 takaa runsaasti ominaisuuksia sisältävien 

kohteiden nopeat ja laadukkaat mittaukset.

Sisäänrakennettua joustavuutta
Mukautettujen mittausprofiilien helppo valinta ja automaattinen tunnistus tekevät Leica 

T-Scan 5 -laitteesta täydellisen lisän lukuisia eri sovelluksia kattavaan täydelliseen metrologian 

työkaluvalikoimaan.

Automaatiota ihmisille
Täysin automatisoituihin ja robotisoituihin huippunopeisiin mittauksiin optimoitu Leica T-Scan 5 on 

Teollisuus 4.0 -aikakauden työkalu.
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The Leica Absolute Tracker AT960 from Hexagon 
Manufacturing Intelligence offers us improved portability 
and faster measurements. As a result, the services we 
provide are even more efficient.”

Laure Corneille Royer, 
Airbus Helicopters, France

Hexagon Manufacturing Intelligencen Leica Absolute 
Tracker AT960 mahdollistaa paremman kannettavuuden ja 
nopeammat mittaukset. Tarjoamamme palvelut ovat sen 
ansiosta entistäkin tehokkaampia.”

Laure Corneille Royer, 
Airbus Helicopters, Ranska
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LEICA ABSOLUTE TRACKER AT960 
ENSILUOKKAISEN
LASERSKANNAUKSEN PERUSTA
Ensimmäinen täysin siirrettävissä oleva, kuuden vapausasteen (6DoF) lasermittausjärjestelmä Leica Absolute Tracker AT960 

takaa äärimmäisen tarkan 3D-laserskannerin yleisenä vertailujärjestelmänä toimimiseen vaadittavan tekniikan.

AT960:n huippunopea dynaaminen mittaustoiminto paikantaa Hexagon-laserskannerin jopa 30 metrin päästä korkeintaan 

10 mikronin mittausepävarmuudella.

Leica Absolute Tracker AT960 -seuraimen lyömätön nopeus, tarkkuus ja siirrettävyys perustuvat teknisiin innovaatioihin, 

joiden ansiosta laite on siirrettävien mittauslaitteiden esikuva.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

• pienikokoinen ll-in-one-laite kulkee kätevästi 

mukana

• Absolute Interferometer -tekniikkaan 

perustuva lyömätön nopeus ja tarkkuus

• automaattinen tähyksen määritys ja 

uudelleenyhdistäminen PowerLock-

toiminnolla

• IP54-sertifioitu suojaus

• sisäänrakennettu mini variozoom takaa 

luotettavan 360˚ näkökentän kaikissa 

valaistusolosuhteissa

• suuren resoluution laajakuvakamera takaa 

nopean ja tarkan tähtäyksen

• 

• sisäänrakennetun smart WiFi -yhteyden 

ansiosta yksittäinen käyttäjä voi käyttää 

järjestelmää, ja yhteys mahdollistaa 

etäohjauksen

• helppo vaaitus ja linjaus Orient-to-Gravity-

toiminnon ansiosta

• käytön aikana vaihdettavissa oleva 

akkuvirtalähde

• ympäristön valvontalaite MeteoStation

• 6DoF-mittausominaisuudet mahdollistavat 

halkaisijaltaan jopa 60 metrin mittaisten 

mittaustilavuuksien mittauksen

• lisävalintainen Real-Time Feature Pack 

tuo 1 000 kHz:n 7DoF-ominaisuudet 

automatisoituihin ratkaisuihin

AT960AT960
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Leica T-Scan 5
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Järjestelmien vertailu Leica Absolute Scanner LAS Leica Absolute Scanner LAS-XL Leica T-Scan 5

Skannerin koko/paino 300 x 201 x 140 mm / 0,94 kg 300 x 201 x 140 mm / 0,96 kg 380 x 210 x 138 mm / 1,1 kg

Ohjaimen koko/paino 226 x 146 x 91 mm / 1,9 kg 226 x 146 x 91 mm / 1,9 kg 316 x 235 x 142 mm / 6 kg

Stand off -etäisyys 180 mm 700 mm 150 mm

Toiminta-alue ± 40 mm ± 300 mm ± 50 mm

Enimmäisskannausleveys 
(stand off -etäisyydellä) 

220 mm 468 mm 100 mm

Maksimimittausnopeus 150 000 pistettä/s* 143 000 pistettä/s* 210 000 pistettä/s*

Maksimijuovataajuus 100 Hz* 100 Hz* 330 Hz*

Vähimmäispistetiheys 
(stand off -etäisyydellä)

0,013 mm* 0,045 mm* 0,075 mm

Skannerin/ohjaimen IP-koodi IP50 (IEC 60529) / IP30 (IEC 60529) IP50 (IEC 60529) / IP30 (IEC 60529) IP40 (IEC 60529) / IP40 (IEC 60529)

 *Mittaustilasta riippuen 

Järjestelmän tarkkuudet Leica Absolute Scanner LAS ja Leica T-Scan 5 Leica Absolute Scanner LAS-XL

Spatiaalisen pituuden 
mittausepävarmuus (2 sigma)

UL = ± 60 μm, jos alle 8,5 m 
UL = ± 26 μm + 4 μm/m, jos yli 8,5 m

UL = ± 150 μm

Pallon säteen 
mittausepävarmuus (2 sigma)

UR = ± 50 μm, jos alle 8,5 m
UR = ± 16 μm + 4 μm/m, jos yli 8,5 m

UR = ± 200 μm

Tasaisen pinnan 
mittausepävarmuus (2 sigma)

UP = ± 80 μm + 3 μm/m UP = ± 450 μm

TEKNISET TIEDOT

Stand off -etäisyys 150mm

Toiminta-alue 100mm
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Stand off -etäisyys 180mm

Toiminta-alue 80mm
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Toiminta-alue 600mm
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LAATU JA TUKI

EUROOPPA
Milton Keynes, UK 
Chester, UK 
Pariisi, FR
Barcelona, ES 
Orbassano, IT 
Aarau, CH 
Göteborg, SE 
Pietari, RU 
Wetzlar, DE 
Praha, CZ 
Ankara, TR 
Krakova, PL

POHJOIS- 
JA ETELÄ-
AMERIKKA
Sao Paulo, BR 
Lake Forest, USA 
Miamisburg, USA

AASIA
Bangalore, IN 
Qingdao, CN 
Seoul, KR 
Atsugi, JP

LAATUA KAIKKIALLA MAAILMASSA 
HUIPPUTYÖKALUT JA ALAN PARAS TEKNINEN TUKI
Yli 25 vuoden tutkimus- ja kehitystyötä hyödyntävä Hexagon Manufacturing Intelligencen laserseurain- ja skannaustekniikka 

perustuu pitkään kokemukseen menestyksekkäiden teknologisten innovaatioiden kehityksessä. Hexagonin 

markkinajohtajuus perustuu laatua ja tuottavuutta lisääviin tuotteisiin, minkä ansiosta Hexagon pystyy toimittamaan 

ensiluokkaisia ratkaisuja monille eri teollisuudenaloille kaikkialla maailmassa.

Globaalina yhtiönä pystymme takaamaan asiakkaillemme myynnin jälkeisen tuen ja palvelun missä päin maailmaa tahansa. 

Hexagonin huolto- ja palvelutiimi on metrologia-alan suurin, ja olemme sitoutuneet tarjoamaan paikallisia palveluja. 

Tarjoamme huoltoa ja korjauksia, sertifiointia ja kalibrointia, käyttäjäkoulutusta sekä ohjelmiston ylläpitoa ja päivitystä.

10 vuoden huollettavuustakuun lisäksi Hexagonin laserskannerin omistajat hyötyvät täydestä 12 kuukauden tehdastakuusta. 

Näin takaamme, että tekniikkamme vastaa aina käyttäjiemme vaatimuksia.



Hexagon Manufacturing Intelligence auttaa 
tuotantoteollisuuden yrityksiä kehittämään käytössä olevia 
teknologiaratkaisuja ja suunnittelemaan tulevaisuuden 
tuotteita, jotka muuttavat maailmaa. Mittausteknologian 
ja tuotantoratkaisujen johtavana asiantuntijana 
ydinosaamistamme kuvaa sloganimme ”sensing, thinking 
and acting” – mittaustietojen keruu, analysointi ja aktiivinen 
hyödyntäminen. Autamme asiakastamme lisäämään 
tuotantonopeutta ja parantamaan tuottavuuden lisäksi 
myös tuotteen laatua.

Toimimme viidellä mantereella. Paikalliset toimipisteemme, 
tuotantolaitoksemme ja myyntiyhtiömme muodostavat 
kattavan, maailmanlaajuisen verkoston. Kehitämme 
älykkäämpiä tuotantoratkaisuja ja rakennamme maailmaa, 
jossa korkea laatu parantaa tuottavuutta. Lisätietoja löydät 
osoitteesta HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence on osa Hexagonia 
(Nasdaq Tukholma: HEXA B; hexagon.com). Hexagon 
on johtava kansainvälinen informaatioteknologioiden 
valmistaja. Ratkaisumme parantavat geospatiaalisten 
sovellusten ja tuotantoteollisuuden sovellusten laatua ja 
lisäävät niiden tuottavuutta.

KOORDINAATTIMITTAUSKONEET

3D LASER-SKANNERIT

MITTAKÄRJET

SIIRRETTÄVÄT NIVELVARSIMITTALAITTEET

PALVELUT

LASER-SEURAINJÄRJESTELMÄT

MULTISENSOR- JA OPTISET MITTAUSKONEET

WHITE LIGHT -SKANNERIJÄRJESTELMÄT

OHJELMISTO RATKAISUT

CAD / CAM

TILASTOLLINEN PROSESSIN VALVONTA

AUTOMAATIORATKAISUT

KÄSIMITTALAITTEET

SUUNNITTELU- JA KUSTANNUSLASKENTAOHJELMISTO
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