
AICON MoveInspect XR8
PŘENOSNÉ. ROBUSTNÍ. PŘESNÉ. 
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V dnešní době se každá společnost snaží zkracovat dobu vývoje nového produktu a 
zároveň snižovat náklady. Konkurenceschopnost je na celosvětovém trhu hlavním 
cílem. Klíčovou roli hraje účinné a vysoce přesné monitorování výroby, kontrola 
kvality a inspekce.

Systém AICON MoveInspect XR8 od společnosti Hexagon Manufacturing 
Intelligence podporuje vysoce přesnou kontrolu, sledování a polohování v 
průmyslovém a dílenském prostředí. Nový kamerový přenosný souřadnicový měřicí 
stroj trojrozměrně detekuje změny geometrie a rozměrů.  

NOVÝ SYSTÉM V OBLASTI
KONTROLY, SLEDOVÁNÍ 
A POLOHOVÁNÍ
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DOKONALÝ SYSTÉM 
PRO POUŽITÍ V 
PRŮMYSLOVÉM 
A DÍLENSKÉM 
PROSTŘEDÍ
Systém AICON MoveInspect XR8 sestává ze dvou 
osmimegapixelových kamer s vysokým rozlišením. 
Kalibrované kamery jsou vybaveny neviditelnými 
blesky, které eliminují závislost na externím 
osvětlení, a zachytí libovolný typ cíle, buď na 
měřené komponentě nebo příručním zařízení AICON 
MI.Probe. 

Generované obrazy jsou zpracovávány automaticky; 
3D data se počítají v reálném čase. Systém XR8, 
založený na známé technologii AICON MoveInspect, 
je jedinou technologií, která je schopná současně 
zachytit více bodů. Díky tomu je systém výrazně 
rychlejší v mnoha aplikacích a tudíž nabízí důležitou 
úsporu času a peněz. Software MoveInspect kdykoli 
určí trojrozměrné souřadnice bodů objektu nebo 
data se šesti stupni volnosti u pevných těles.

Díky svému odolnému pouzdru je systém vhodný 
téměř pro jakékoli průmyslové prostředí.

  



FUNKCE „DYNAMICKÉ 
REFERENCE“ USNADŇUJE 
MĚŘENÍ 
V NESTABILNÍM PROSTŘEDÍ
Systém AICON MoveInspect XR8 zajišťuje 
spolehlivé výsledky i ve vysoce nestabilním 
dílenském prostředí. Problémy způsobené 
vibracemi a změnami polohy řeší funkce 
„Dynamické reference“. Systém automaticky 
detekuje a kompenzuje změnu polohy měřeného 
dílu pomocí optického sledování.

HLAVNÍ VÝHODY

MAXIMÁLNÍ STABILITA 
ZAJIŠŤUJÍCÍ PŘESNÉ 
VÝSLEDKY 
Systém AICON MoveInspect XR8 je vysoce 
stabilní, neboť je uložen v odolném pouzdře. 
Re-kalibrace v dílenském prostředí je 
snížená na minimum, což odstraňuje z 
procesu měření zbytečné prodlevy. Tím 
se šetří čas a je trvale zajištěna vysoká 
přesnost. 

SNADNÉ MĚŘENÍ POMOCÍ 
PŘÍRUČNÍ SONDY
Sonda AICON MI.Probe nabízí naprostou 
volnost pohybu během měřicího procesu a 
to bez kabelů nebo jiného mechanického 
propojení s měřicím zařízením. Umožňuje tak 
používat systém snadným a ergonomickým 
způsobem i ve stísněném prostoru, například 
u složitého upínacího přípravku. Změna 
pozice senzoru kvůli měření každé jednotlivé 
položky není nutná, protože je vyžadován 
pouze přímý optický kontakt.
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3D A 6D MĚŘENÍ 
„VÍCE BODŮ“
Systém MoveInspect XR8 je schopen 
současně zachytit více bodů a objektů, a 
to ve 3D i 6D. Díky tomu je systém v mnoha 
aplikacích výrazně rychlejší a nabízí tak 
zřejmé výhody z hlediska času i nákladů.

PODPORA SLOŽITÝCH 
MONTÁŽNÍCH A 
POLOHOVACÍCH APLIKACÍ 
Systém AICON MoveInspect XR8 zjednodušuje 
a urychluje procesy montáže a dokáže nahradit 
nákladná speciální měřidla. Systém celý 
průběh monitoruje a navádí operátora při 
polohování dílu. Okamžitá zpětná vazba slouží 
jako závěrečná kontrola procesu polohování a 
kompletace.

SLEDOVÁNÍ OBJEKTŮ V 
REÁLNÉM ČASE
Systém AICON MoveInspect XR8 je schopen 
sledovat během výroby nebo testování pohybující 
se objekty v reálném čase. Dokáže zachytit 
trojrozměrný pohyb teoreticky neomezeného 
počtu bodů. Jedná se o další výhodu z hlediska 
zákazníků, neboť rozšiřuje pole využití stroje.



JEDEN SYSTÉM – MNOHO APLIKACÍ:
Systém MoveInspect XR8 nabízí celou škálu možností z hlediska úloh kontroly, 
sledování a polohování. Ideálně zachycuje objekty o velikosti od několika 
milimetrů až po několik metrů. Se systémem se snadno manipuluje, při statickém 
i dynamickém měření, a je použitelný v dílenském i průmyslovém prostředí. 

• Měření charakteristik GD&T 

• Polohování a vyrovnání komponent 

• Deformační analýzy

• Zátěžové testy

• Porovnání s CAD daty 

• Určení geometrických charakteristik

• Analýza procesů ve výrobní lince

• Analýza montážních procesů
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Vaše výhody v kostce:

• Měření pomocí sondy s naprostou volností pohybu prostřednictvím optického sledování

• Přesné měření v nestabilním prostředí prostřednictvím funkce „Dynamické reference“

• Sledování pohybujících se objektů v reálném čase

• Snadné měření i ve stísněném prostoru

• Žádné pohyblivé mechanické komponenty

• Statické a dynamické měření

• 3D a 6D měření více bodů, 
 rovněž v dynamických aplikacích

• Významná úspora času díky vysoce stabilní 
 kalibraci systému

• Měření skrytých bodů



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 ŘÍZENÍ PROCESŮ

AUTOMATIZOVANÁ ŘEŠENÍ

MIKROMETRY, POSUVNÁ MĚŘÍTKA A KALIBRY

SOFTWARE PRO NÁVRH A VÝPOČET NÁKLADŮ
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Společnost AICON 3D Systems je jedním z vedoucích 
světových poskytovatelů optických, kamerových 3D 
měřicích systémů. Společnost založená v roce 1990 
vyvíjí a distribuuje přenosné souřadnicové měřicí stroje 
pro oblast kontroly a testování, včetně bezpečnosti 
automobilů a kontroly trubek a drátů, a také optické 3D 
skenery pro měření složitých struktur povrchu. 

Účinné a vysoce přesné monitorování výroby, kontrola 
kvality, kontrola a spolehlivá zpětná analýza jsou 
zásadní předpoklady konkurenceschopnosti na 
globálním trhu. Na výkon našich inovativních optických 
systémů spoléhají renomovaní výrobci automobilů a 
jejich dodavatelé, společnosti z leteckého průmyslu a z 
oborů stavby lodí a obnovitelných zdrojů energie. 

Společnost AICON nabízí optimalizovaná řešení pro 
úlohy kontroly a digitalizace, která pomohou udržet 
kvalitu produktů na maximální úrovni. Další informace 
naleznete na webu aicon3D.com.

http://HexagonMI.com
http://hexagon.com

