
LEICA ABSOLUTE TRACKER AT930
YÜKSEK HIZDA DİNAMİK ÖLÇÜMÜ STANDART HALE GETİREN 3B 
TAŞINABİLİR LAZER TAKİP CİHAZI

ÜRÜN BROŞÜRÜ
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SON TEKNOLOJİYİ TAMAMEN 
TAŞINABİLİR KILIYOR 
Leica Absolute Tracker AT930, Leica Mutlak Enterferometre (AIFM) teknolojisi ile, onu rakiplerinden ayıran yüksek hız 

dinamiği ölçme sistemine sahip yeni nesil 3B lazer takip cihazıdır. Otomatik hedef yakalama ile, gerçek zamanlı yapı ve 

kesintiye uğrayan bir lazer ışınını anında yeniden bağlanma özelliği sayesinde, hızlı, hassas ve kullanıcı dostu reflektörlü 

ölçüm yöntemidir.

Leica Absolute Tracker AT960 modelinin 3B versiyonu olan AT930, AT960’ın variozoom 6DoF uyumluluğu hariç tüm özellikleri 

ve işlevlerine sahiptir, böylece (Ø)160 m çapa kadar alanlarda yüksek hızlı ölçümler için ideal bir çözüm sunar. Görüş hattı 

ölçümleri için reflektörlere uyumlu olan AT930, çok yönlü taşınabilir bir 3B lazer takip çözümü sunmaktadır.

Yeni nesil PowerLock aktif görüş sistemi, lazerin otomatik olarak kullanıcıyı izlemesini sağlar, sadece 10 µm’luk tipik bir 

belirsizlikle kesintiye uğrayan lazer ışını yeniden yakalanır. Böylelikle lazer ışınının kesilmesi, operatörler için bir sorun 

oluşturmaz. AIFM, gerçek zamanlı çalışma sistemi sayesinde saniyede 1000 noktaya kadar ölçme hızını yakalarken, bir 

enterferometrenin ölçme hızını ve bir mutlak mesafe ölçerin (ADM) doğruluğunu sağlamaktadır.
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Hepsi Bir Arada Tasarım
Entegre kablosuz bağlantı, çevre izleme ve tüm gün 
pille çalışma özelliklerinden genel görüş kamerası 
ve ergonomik taşıma koluna kadar her şey sisteme 
dahildir.

MeteoStation
Entegre çevre birimi, ortaya çıkan değişiklikleri 
dengelemek ve dış ortam şartlarından bağımsız 
olarak doğru ölçümü garantilemek için sıcaklık, 
basınç ve nem gibi ortam şartlarını izler.

PowerLock
Kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan geniş bir 
görüş alanı içerisinde kesilen lazer bağlantısını 
otomatik olarak yeniden yakalar.

Genel Görüş Kamerası 
Yüksek çözünürlüklü renkli kamera, hızlı ve doğru 
hedefleme için takip cihazının görüş alanının 
komple uzaktan görüntülenmesini sağlar. 

Pil Gücü
Bağımsız, çalışma sırasında değiştirilebilen pil güç 
kaynağı hızlı ve kolay kablosuz kuruluma ve tüm 
gün kablosuz çalışmaya olanak sağlar.

Yerçekimi Hizalaması
Yerçekimine göre hizalanmış Z ekseni ile ölçüme 
olanak sağlar; ayarlama ve hizalama görevleri için 
idealdir.

Akıllı Bağlantı
Dahili WiFi özelliği, basit bilgisayar kurulumu ve 
dizüstü, tablet veya akıllı telefonlar üzerinden 
uzaktan kontrol seçeneğiyle tek kullanıcı ile 
çalışma imkanı sunar.

Mutlak Enterferometre
Mutlak Mesafe Ölçer ile enterferometrenin 
yenilikçi birleşimi eşsiz hız ve hassasiyet sağlar.

IP54 
IEC-sertifikalı sızdırmaz kapalı ünite, toz ve diğer 
kirleticilere karşı koruma sağlayarak en zorlu 
şartlarda dahi etkin bir şekilde ölçümü mümkün 
kılar.

Hexagon Garantisi
12 aylık tam fabrika garantisi ve on yıllık servis 
hizmeti güvencesi.

Ölçüm Hacmi
Yeniden konumlandırmadan 160 metre’ye (ø) kadar 360˚ 
geniş ölçüm hacmi.

1 kHz Veri Aktarım Hızı
Dinamik performansı ile gerçek zamanlı yapısı 
saniyede 1000 noktaya kadar ölçüm hızını mümkün 
kılar.

TANIMLAYICI ÖZELLİKLER
Leica Absolute Tracker AT930’ın eşsiz hızı, doğruluğu ve taşınabilirliği, sistemi hareket halindeki yüksek performanslı 

metrolojinin tepe noktasına dönüştüren yenilikçi teknolojileriin birleşimidir.
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BENZERSİZ AKSESUARLAR
Hexagon Manufacturing Intelligence, Leica Absolute Takip sistemleri için geniş bir ürün ve aksesuar yelpazesine sahiptir. 

Hangi özel uygulamayı veya ürünü kullanırsanız kullanın, ihtiyaç duyduğunuz aksesuarlar bizde mevcuttur. Tüm ürünlerimiz ve 

aksesuarlarımız, bir İsviçre çakısından beklediğiniz üstün kaliteyi ve pratik tasarımı sunar. 

AKTİF REFLEKTÖR AR1
Aktif Reflektör AR1, lazer takip cihazının görüş hattını bağımsız olarak koruyabilen tamamen 

kablosuz, kendinden yönlendirmeli, motorlu bir reflektördür. Robot veya büyük takım tezgahı 

kalibrasyonu gibi birden çok açıda reflektör rotalarının takip edilmesini veya  konveyör kayışlarının 

izlenmesini gerektiren görevleri mümkün kılar.

Endüstriyel montaj arayüzü sayesinde, bir makinenin uç efektörüne hassas bir şekilde monte 

edilebilir, böylece sağlamlık ve en yüksek seviyede hassasiyet sağlar. 40 metreye kadar mesafelerde 

Leica Absolute Tracker AT403, AT930 ve AT960 sistemleri ile uyumludur.

REFLEKTÖRLER 
HASSAS ÖLÇÜM SONUÇLARI İÇİN SEÇKİN 
HEDEFLER
Otomatik hedef lokasyonunun gerçek zamanlı yapısı ve kesintiye uğrayan lazer 

ışınını anlık olarak yeniden yakalama yeteneği sayesinde reflektör ölçümleri, 

Hexagon Manufacturing Intelligence lazer takip sistemleri ile hızlı, hassas ve kolay 

bir şekilde yapılır. Birinci sınıf reflektör çeşitliliğimiz, ölçüm sistemlerimiz ile aynı 

üstün kaliteyi sağlar, her ölçüm görevi için seçkin bir donanımı kullanıma sunar.

SÜPER KEDİ GÖZÜ REFLEKTÖR 
ULTRA GENİŞ AÇI REFLEKTÖR 

 

Süper Kedi Gözü Reflektör, büyük yatırım maliyeti gerektirmeden verimlilik artışı sağlamak üzere tasarlanmış ultra geniş lazer 

geliş açısına sahip bir lazer takip cihazı hedefidir.

Lazer takip cihazının reflektör tasarımına inovatif yaklaşımı, geniş bir fiziksel alanda ölçüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

ek pahalı donanım yatırımlarına karşı gerçekçi bir alternatifi temsil etmektedir. Aynı zamanda, mevcut reflektör veya takip 

istasyonu değişiklikleri için daha az manuel işlem gerektirerek mevcut ölçüm iş akışlarını kolaylaştırır.
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Hassasiyet

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

AIFM Mutlak Mesafe Performansı ± 0.5 µm/m

Mutlak Açısal Performans  ± 15 µm + 6 µm/m

Dinamik Yakalama   ± 10 µm

Yerçekimi Hizalaması (OTG)  Uz(OTG) = ± 15 µm + 8 µm/m

Ölçüm verisi aktarım hızı   1000 nokta/sn

Ölçüm hacmi    160 m (çap)

Zaman Damgası Hassasiyeti  <5 µs

*Tüm hassasiyet oranları, Maksimum İzin Verilen Hata (MPE) cinsinden belirtilir ve aksi belirtilmedikçe ASME B89.4.19-
2006 ve ISO10360-10:2016 standartlarına göre 60 m mesafeye kadar hassas Leica 1.5” Red Ring Reflektörleri kullanılarak
hesaplanır. 

Çalışma Ortam Şartları

Toz/Su    IP54 (IEC 60529)

Çalışma Sıcaklığı   0 to 40˚C

Bağıl Nem   maks. 95% (yoğuşmasız)

Çevresel İzleme   Sıcaklık, basınç ve nem

Arayüz

Kablo    TCP/IP (Cat5)

Kablosuz    WLAN (IEEE 802.11n)

Genel Bilgi

Genel Görüş Kamerası  4:3 IR geliştirilmiş görüntü
    ≈ 10˚ FOV

Güç    AC güç kaynağı
    8 saatlik tipik işleyiş süresine sahip Lityum-iyon pil

Lazer    IEC 60825-1 İkinci Sürüm (2014-05) uyarınca Sınıf 2  
    Lazer Ürün

TEKNİK ÖZELLİKLER
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DÜNYA ÇAPINDA KALİTE
LİDER DESTEĞE SAHİP LİDER CİHAZLAR
25 yıllık araştırma ve geliştirmeye dayanan Leica Absolute Tracker AT930, Hexagon Manufacturing Intelligence’ın üstün 

teknolojik yenilikler listesinin son öğesidir. Hexagon’u önde kılan ve dünya çapında sanayilere hizmet sunabilmesini sağlayan, 

üretkenlik için deneyimden kalite türetebilmesidir.

Hexagon’un uluslararası platformdaki varlığı tüm dünyada kapsamlı satış sonrası 

destek ve hizmet sunmasını garanti eder. Tüm metroloji ekipmanı üreticileri 

arasında en geniş uzman servis ekibine sahip olan ve yerel olarak geliştirilmiş 

çözümlere önem veren Hexagon servis, tamir, belgelendirme ve kalibrasyondan 

operatör eğitimine ve yazılım bakımı ve güncellemelerine uzanan alanda 

rakipsizdir.

Leica Absolute Tracker AT930 ile müşteriler yıl boyunca hizmet alabilme 

güvencesinin yanı sıra 24 aylık fabrika garantisinden de yararlanırlar; bu, 

teknolojimizin her zaman kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacağına dair 

garantimizdir.



Hexagon Manufacturing Intelligence, endüstriyel 
üreticilerin, günümüzdeki teknolojilerin yerini hızlı bir 
şekilde alan teknolojileri ve geleceğin çığır açan ürünlerini 
geliştirmelerine yardımcı olur. 

Lider metroloji ve üretim çözümleri uzmanı olarak 
algılama, düşünme ve harekete geçme, yani ölçüm verisinin 
toplanması, analizi ve aktif kullanımı konusundaki 
uzmanlığımız, ürün kalitesini geliştirirken üretim hızını ve 
verimliliği artırma konusunda güven veriyor.

Yerel servis merkezleri ağımız, üretim tesislerimiz ve beş 
kıtadaki ticari faaliyetlerimiz ile, kalitenin üretkenliğe yön 
verdiği bir dünya kurmak için üretimde akıllı bir değişimi 
şekillendiriyoruz. Daha fazla bilgi için HexagonMI.com; 
www.hexagonmetrology.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Hexagon Manufacturing Intelligence, coğrafi ve endüstriyel 
kurumsal uygulamalarda verimlilik ve kalite sağlayan bilgi 
teknolojilerinin lider küresel tedarikçisi Hexagon’un (Nasdaq 
Stockholm: HEXA B; hexagon.com) bir parçasıdır.

KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZLARI

3B LAZER TARAMA

SENSÖRLER

TAŞINABİLİR ÖLÇÜM KOLLARI

UYGULAMALAR/ HİZMETLER

LAZER TAKİP CİHAZ VE İSTASYONLARI

ÇOKLU SENSÖRLÜ & OPTİK SİSTEMLER

BEYAZ IŞIK TARAYICILARI

METROLOJİ YAZILIM ÇÖZÜMLERİ

CAD / CAM

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ

ROBOTLU UYGULAMALAR

MİKROMETRE, KUMPAS VE MASTARLAR

TASARIM VE MALİYETLENDİRME YAZILIMI
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