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Haluamme lisätä voimalaitostemme tehokkuutta ja 
tehdä teknisiä parannuksia. Leica Absolute Tracker AT960 
-järjestelmän siirrettävyyden ansiosta pystymme tekemään 
monet mittaukset osat paikoilleen asennettuina ja laitoksen 
toimintaa pysäyttämättä.”

Ralf Laufer
Metrologiaosaston johtaja, Vorarlberger Illwerke AG

HUIPPUTEKNOLOGIA KULKEE 
KÄTEVÄSTI MUKANA
Hexagon Metrology Intelligencen valmistama Leica Absolute Tracker AT960 on ensimmäinen täysin kannettava, dynaaminen 

kuuden vapausasteen (6DoF) lasermittausjärjestelmä. Absoluuttisen nopeuden, tarkkuuden ja siirrettävyyden esikuva AT960 

on kestävä all-in-one-ratkaisu, joka täyttää haastavatkin laaja-alaisen metrologian vaatimukset.

Laitteessa on vakiona älykäs, huippunopea dynaaminen mittaus, ja siinä voi käyttää luokkansa parhaita Hexagonin 

mittavälineitä. Kuuden vapausasteen 6DoF-tekniikka mahdollistaa heijastinmittaukset, koskettavat tai koskettamattomat 

tarkastukset sekä reaaliaikaisen koneenohjauksen 7DoF-mittaustietojen keruutoiminnolla.

AT960 on huipputason suorituskyvyn ja lyömättömän käytettävyyden yhdistelmä, joka soveltuu ilmailualan teollisuuteen, 

autoteollisuuteen, laivanrakennukseen, tuotantoteollisuuteen ja monille muille aloille. AT960 on kannettavan 

teollisuusmetrologian uusi esikuva.
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ABSOLUUTTINEN NOPEUS
AT960 tunnetaan lyömättömästä nopeudestaan ja kattavasta metrologisten menetelmien valikoimastaan. Laite voidaan 

saumattomasti liittää käsikäyttöiseen, robottiohjattuun tai täysautomaattiseen tuotantoprosessiin, jossa sen avulla voidaan 

kehittää tuotteiden laatua tai tehostaa tuotantoa. Tämä järjestelmä on erinomainen valinta suorituskyvyn tehostamiseen.

Leican absoluuttisella interferometrillä (AIFM) AT960 pystyy mittaamaan liikkuvan kohteen 1 000 pisteen sekuntinopeudella 

ja korkeintaan 10 mikronin mittausepävarmuudella. Vakaa PowerLock-toiminto on seuraimen maksimityöskentelyalueella 

toimiva älykäs tähystyksen lukitus. Se paikallistaa mittauspisteen automaattisesti ja palauttaa katkenneen säteen 

välittömästi, ilman käyttäjän toimia.

ABSOLUUTTINEN TARKKUUS
AIFM-käyttöjärjestelmällä toimiva Leica Absolute Tracker AT960 toimittaa poikkeuksellisen täsmällisiä lukemia lukuisissa 

tarkastusmenetelmissä. Sisäänrakennettu mini variozoom -tekniikka mahdollistaa 6DoF-mittauksen vakiotoimintona 

ja tekee AT960-laitteesta yhteensopivan sekä Hexagonin uusimpien mittaus- ja skannausratkaisujen että perinteisten 

heijastimien kanssa.

Laite suorittaa heijastinmittaukset jopa 15 mikronin tarkkuudella ja koskettavat mittaukset 35 mikronin tarkkuudella. Leica 

Absolute Scanner LAS -laserskannerin tarkkuus on erinomainen: 50 mikronia pallon säteen mittauksessa ja 60 mikronia 

tilavuuden pituusmittauksessa.

ABSOLUUTTINEN SIIRRETTÄVYYS
AT960 mahtuu yhteen koteloon kaikkine mittavälineineen. Käänteentekevän kompaktiratkaisun siirrettävyys on 

mittaustekniikan ehdotonta kärkeä. AT960-laitteeseen saa valinnaisen paristokäytön ja sisäänrakennetun WiFi-ominaisuuden. 

Mittaustekniikka ei ole koskaan ennen kulkenut mukana näin kätevästi.

Seurain on helppo kiinnittää työkohteessa, sillä siinä on kätevä pikalukko, sisäänrakennettu kaltevuuden valvonta ja 

iskunkestävä rakenne. Sisäänrakennetulla vaaituslaitteella ja IP54-suojauksella varustettu AT960 painaa alle 14 kg ja kulkee 

mukana lähes kaikkialle.
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Leica Absolute Tracker AT960 on nyt tärkein 
metrologiatyökalumme kulkiessamme kilpailusta toiseen. 
Aiempaa mallia kevyempi seurain on vähentänyt lähetyskuluja 
huomattavasti ja takaa parhaan mahdollisen tarkkuuden.”

Chris Charnley, 
Laatupäällikkö, Red Bull Racing
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KÄYTTÖKOHTEET 
VALMIS KAIKKIIN HAASTEISIIN
Jokaisella alalla on omat vaatimuksensa metrologiasovelluksille, mutta helppojen asetustensa ja mukautettavuutensa 

ansiosta AT960-seurain on erinomainen valinta kaikkiin käyttötarkoituksiin.

AT960-laserseurantajärjestelmä on useiden teollisuudenalojen ykkösvalinta, sillä se soveltuu pintojen 

teräväpiirtoskannaukseen ja piirteiden erottamiseen, automatisointiin ja koneenohjaukseen, kätketyn pisteen 

mittaukseen tai perinteisiin dynaamisiin 3D-heijastinmittauksiin.
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AUTOMAATIO 
VAATIVIEN ROBOTIIKKASOVELLUSTEN 
SUORITUSKYKY
Leica T-Scan 5:llä tai Leica T-Macilla varustettuna AT960 hallitsee automaattiset metrologiasovellukset ja 

koneenohjauksen täydellisesti.

Käytettynä yhdessä Real-Time Feature Pack -ominaisuuspaketin kanssa AT960 täyttää huippuautomatisoitujen koneiden 

deterministiset mittaustietojen välittämistä koskevat vaatimukset. Teollisuuskäytössä testattuun EtherCAT-protokollaan 

perustuva RTFP tuottaa 6DoF-mittaustiedot täsmällisin aikaleimoin varustettuna ja jopa 1 000 hertsin nopeudella.

Nämä nk. 7DoF-mittaustiedot mahdollistavat reaaliaikaisen koneenohjauksen myös erittäin dynaamisilla robotiikka-

asetuksilla.
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OIKEA TYÖKALU JOKAISEEN 
MITTAUSTYÖHÖN
AT960-malleista löytyy sopiva vaihtoehto monenlaisiin käyttötarkoituksiin ja budjetteihin: Mallit on 

nimetty mittauskantaman mukaan: Short Range (SR)*, Medium Range (MR), Long Range (LR) ja Extra-

Long Range (XR).

Kaikki mallit ovat huippuluokkaa niin 

nopeudeltaan, tarkkuudeltaan ja 

siirrettävyydeltään. Laitteissa on erilaiset 

mittaustilavuudet, joten pienemmän 

mittauskantaman tarpeisiin voi valita 

edullisemman mallin.

Models 3D-mittaustilavuus 
(ø)

6DoF-mittaustilavuus 
(ø)

AT960-SR* 12 m 10 m

AT960-MR 40 m 20 m

AT960-LR 160 m 40 m

AT960-XR 160 m 60 m

All-In-One-paketti
Sisäänrakennettu langaton liitettävyys, 
ympäristön valvonta, koko päivän kestävä 
akkuvirta, laajakuvakamera ja ergonominen 
kantokahva – paketti sisältää kaiken 
tarvittavan.

MeteoStation
Sisäänrakennettu ympäristön valvontalaite 
valvoo lämpötilaa, painetta ja kosteutta 
kompensoiden muutokset ja varmistaen 
tarkat mittaukset ulkoisista tekijöistä 
riippumatta.

6DoF yhdessä kotelossa
Kattava laserseurantajärjestelmä ja 
mittavälineet kätevästi mukana kulkevassa 
kotelossa.

PowerLock
Katkenneen tähtäyslinjan automaattinen 
uudelleenmuodostus laajassa 
näkökentässä ilman käyttäjän toimia.

Laajakuvakamera
Korkean resoluution värillisellä 
laajakuvakameralla käyttäjät voivat 
kaukotarkastella seuraimen näkökenttää ja 
paikallistaa mitattavia kohteita.

Mittaustilavuus
Suuri, jopa 360˚ mittaustilavuus: 160 metriä 
(ø) mittauspaikkaa siirtämättä.

Akkukäyttö
Itsenäinen, käytön aikana vaihdettavissa 
oleva akkuvirtalähde mahdollistaa nopean 
ja yksinkertaisen langattoman asetuksen ja 
käytön pelkällä akkuvirralla koko päivän.

Orient to Gravity (OTG)
OTG-toiminnolla käyttäjät voivat mitata 
Z-akselilla kohdistettuna painoon. Kätevä 
toiminto soveltuu etenkin tasaus- ja 
kohdistustehtäviin. 

Hexagon-takuu
Täysi 12 kuukauden tehdastakuu ja 
kymmenen vuoden huollettavuustakuu.

Älykäs liitettävyys
Sisäänrakennetun WiFi-yhteyden 
ansiosta yksittäinen käyttäjä voi käyttää 
järjestelmää yksinkertaisen PC-asetuksen 
ja etäohjausjärjestelmän mahdollistamana 
kannettavan tietokoneen, tabletin tai 
älypuhelimen välityksellä.

Absolute Interferometer
Absoluuttisen etäisyysmittarin ja 
interferometrin innovatiivinen yhdistelmä, 
joka toimii huippunopeasti ja tarkasti.

Real-Time Feature Pack
Ominaisuuspaketti lisää AT960-seuraimeen 
7DoF-mittaustietojen keruutoiminnon, 
jolla voidaan hyödyntää reaaliaikaisen 
koneenohjauksen mahdollisuudet.

IP54-sertifiointi
Pöly ja muut epäpuhtaudet eivät pääse 
IEC-sertifioidun, suljetun laitteen 
sisälle. Siksi seurain toimii vaativissakin 
käyttöympäristöissä. 

Sisäänrakennettu mini variozoom
Mini variozoom mahdollistaa 
muuttumattoman näkökentän kaikissa 
valaistusolosuhteissa ja takaa vakaat 
6DoF-mittausominaisuudet.

Datan ulostulo 1 kHz
Reaaliaikainen arkkitehtuuri ja dynaaminen 
toiminta takaavat mittausnopeuden, joka 
on 1 000 pistettä sekunnissa.

*AT960-SR on saatavana vain pakettitarjouksena Leica Absolute Scanner LAS- tai käsikäyttöisen Leica T-Scan 5 

-laserskannerin kanssa.

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

joiden ansiosta laite on siirrettävien mittauslaitteiden esikuva.
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KÄSIKÄYTTÖISET SKANNAUSVÄLINEET 
Hexagonin laserskannerit ovat nopeampia, tarkempia ja hellävaraisempia 

vaihtoehtoja heijastimille, jotka altistavat mitattavan pinnan naarmuille. 

Laserskannerit tallentavat valtavan määrän datapisteitä, joilla voidaan tuottaa 

yksityiskohtaisia pistepilvikuvia. Laitteet tallentavat jopa 210 000 pistettä 

sekunnissa – myös kiiltävillä metallisilla pinnoilla tai tummilla pinnoilla ilman 

jauhetta. Valmistelu sujuu nopeasti ja automaattiset säädöt löytävät heti parhaat 

lukemat.

KÄSIKÄYTTÖISET MITTAVÄLINEET 
Pieni, kevyt ja tarkka Leica T-Probe on langaton paristokäyttöinen mittausväline 

vaikeapääsyisempienkin kohteiden mittaamiseen. Mittausväline on varustettu 

käyttäjän määrittävissä olevilla monitoimintopainikkeilla ja integroidulla 

mittauspalautteella sekä automaattisesti tunnistetuilla, vaihdettavilla 

mittauskärjillä. Se soveltuu mittaussovelluksiin 60 metrin (Ø) tilavuuteen saakka.

INTEGROIDUT RATKAISUT
Leica T-Scan 5 ja Leica T-Mac soveltuvat robottijärjestelmien koskettavaan tai 

koskettamattomaan valvontaan, koneenohjaukseen sekä automatisoitujen 

tuotantoprosessien kehittämiseen. Nämä mittavälineet voidaan integroida 

suoraan tuotantoon. Ne ilmoittavat paikkatiedot ja kiertokulmat koordinaatti- ja 

pystyakselien ympäri sekä tallentavat jopa 1 000 mittausta sekunnissa. Real-

Time Feature Pack -ominaisuuspaketti lisää laitteeseen myös reaaliaikaisen 

synkronoinnin ja korjaustoiminnon.

MITTAUS HEIJASTIMEEN
Hexagonin heijastimien keskitystarkkuus on +/-3 mikronia ja ne tuottavat 

hyvin tarkkoja tuloksia näköyhteydellä tehtävissä mittauksissa 160 metrin (Ø) 

tilavuuteen saakka.

MITTAUSTILAT
Leica Absolute Tracker AT960 on yhteensopiva Hexagonin suosituimpien kannettavien mittavälineiden kanssa. Ne takaavat 

lyömättömän nopeuden ja tarkkuuden kätketyn pisteen mittauksissa ja koskettamattomissa sekä automatisoiduissa 

tarkastuksissa.
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Tarkkuus

Heijastin*   U(x,y,z) = ± 15 μm + 6 μm/m

Absoluuttinen etäisyystarkkuus, AIFM ± 0.5 μm/m

Absoluuttinen kulmatarkkuus  ± 15 μm + 6 μm/m

Dynaaminen lukitus  ± 10 μm

Orient to Gravity (OTG)  Uz(OTG) = ± 15 μm + 8 μm/m
*Kaikki tarkkuudet määritetään maksimaalisesti sallittavina virheinä (MPE) ja lasketaan standardien ASME B89.4.19-2006 
ja ISO10360-10:2016 mukaisesti käyttäen tarkkoja Leica 1,5” Red Ring -heijastimia 60 metriin saakka, mikäli toisin ei 
mainita.

Leica T-Probe**   U(x,y,z) = ± 35 μm
**Ylimääräisen T-Probe-laitteen epävarmuus on lisättävä ISO/IEC Guide 98-3:2008 -oppaan mukaisesti käytössä olevan 
Leica Absolute Tracker AT960 -laitteen ”U(x,y,z)”-epävarmuuteen, jolloin saadaan koko ”U(x,y,z)”-epävarmuus korkeintaan 
25 metrin etäisyydellä.

Leica Absolute Scanner LAS  UL = ± 60 μm
    150 000 pistettä/s

Leica T-Scan 5   UL = ± 60 μm
    210 000 pistettä/s

Leica T-Mac***   15 μm + 6 μm/m

Tyypillinen pyörimistarkkuus   ± 0.01˚

Aikaleiman tarkkuus   <5 μs

*** Kaikki tarkkuudet määritetään maksimaalisesti sallittavina virheinä (MPE). Tyypilliset tulokset ovat puolet MPE:stä.

Ympäristö

Pöly/vesi    IP54 (IEC 60529)

Käyttölämpötila   0˚C to 40˚C

Suhteellinen kosteus  Korkeintaan 95% (ei-tiivistyvä)

Ympäristön valvonta  Lämpötila, paine ja kosteus

Liitäntä

Kaapeli    TCP/IP (Cat5)

Langaton    WLAN (IEEE 802.11n)

Johdanto

Laajakuvakamera    4:3 IR-kuvan laajempi näkökenttä
    ≈ 10˚ FOV

Virtalähde   AC-virtalähde
    Litiumioniakku, tyypillinen käyttöaika 8 tuntia

Laser    Luokan 2 lasertuote standardin IEC 60825-1 toisen  
    painoksen (2014-05) mukaisesti

TEKNISET TIEDOT
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LAATUA KAIKKIALLA MAAILMASSA
HUIPPUTYÖKALUT JA ALAN PARAS TEKNINEN TUKI
Leica Absolute Tracker AT403 on Hexagon Manufacturing Intelligencen uusin innovaatio. Sen tekniikka perustuu yli 25 vuoden 

tutkimus- ja kehitystyöhön. Hexagonin markkinajohtajuus perustuu laatua ja tuottavuutta kehittäviin tuotteisiin. Hexagonin 

tuotteita käytetään monilla teollisuudenaloilla 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.

Leica Absolute Tracker AT960 -seuraimeen kuuluu 10 vuoden huollettavuustakuu 

sekä täysi 12 kuukauden tehdastakuu. 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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