
LEICA ABSOLUTE TRACKER AT930
NAGY SEBESSÉG DINAMIKÁJÚ 3D HORDOZHATÓ LÉZER TRACKER

TERMÉKISMERTETŐ
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CSÚCSTECHNOLÓGIA ELŐÁLLÍTÁSA 
VALÓBAN HORDOZHATÓ 
A Leica Absolute Tracker AT930 olyan következő generációs 3D lézer tracker, amely az Absolute Interferometer (AIFM) 

funkcióval rendelkezik, ezáltal nagysebességű dinamikus mérésekre képes, ami megkülönbözteti a versenytársaktól. Az 

automatikus célmeghatározás, a valós idejű architektúra és a megszakított sugár azonnali visszaállításának képessége 

révén a reflektorokhoz viszonyított mérés gyors, pontos és felhasználóbarát lesz.

A Leica Absolute Tracker AT960 3D-s verziójú készülékeként az AT930 ugyanúgy rendelkezik az AT960 összes funkciójával, 

kivéve a variozoom 6DoF kompatibilitást, így ideális megoldás nagysebességű mérésekhez akár 160 méter (Ø) távolság 

esetén is. A látóvonalas mérésre szolgáló reflektorokkal kompatibilis műszerként az AT930 sokoldalú, hordozható 3D-s lézer 

tracker megoldást kínál.

A PowerLock aktív optikai rendszer legújabb generációja biztosítja, hogy a lézer automatikusan kövesse a felhasználót, és 

a megszakított sugarat rendszerint csupán ± 10 mikron bizonytalansággal állítsa helyre, így a kezelőknek nem kell többé 

aggódniuk a sugár megszakadása miatt. Az AIFM az interferométer mérési sebességét és az Absolute Distance Meter 

pontosságát kínálja, míg a valós idejű operációs rendszer másodpercenként akár 1000 pont mérési sebességet támogat.
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”Minden egyben” kialakítás
Az integrált vezeték nélküli csatlakoztathatóságtól, 
a környezeti körülmények figyelésétől és az egész 
napos akkumulátor-üzemidőtől az áttekintő 
kameráig és az ergonomikus hordozófogantyúig 
minden fogyasztói igényt beépítettünk a 
készülékbe. 

MeteoStation
Az integrált környezeti egység figyeli a 
hőmérsékletet, a nyomást és a páratartalmat, hogy 
kiegyenlítse a változásokat és pontos méréseket 
tegyen lehetővé, külső tényezőktől függetlenül.

PowerLock
Széles látómezőben, automatikusan helyreállítja a 
megszakított látóvonalat felhasználói beavatkozás 
nélkül.

Áttekintő kamera 
A nagy felbontású színes kamera távoli képet nyújt 
a tracker teljes látóteréről a gyors és pontos célzás 
érdekében. 

Akkumulátor teljesítménye
A független, üzem közben cserélhető 
akkumulátoros tápegység lehetővé teszi a gyors 
és egyszerű vezeték nélküli beállítást, valamint az 
egész napos vezeték nélküli működést.

Gravitáció szerinti orientáció
Lehetővé teszi a mérést a Z tengely gravitációhoz 
igazításával, ideális megoldás szintezési és 
beigazítási feladatokhoz. 

Intelligens csatlakoztathatóság
A beépített WiFi funkció lehetővé teszi az 
egyfelhasználós működtetést egyszerű PC-
beállítások és a távirányító lehetőségek révén 
laptopok, táblagépek vagy okostelefonok 
alkalmazásával. 

Abszolút interferométer
Az Absolute Distance Meter és az interferométer 
innovatív kombinációja páratlan sebességet és 
pontosságot biztosít.

IP54 
Az IEC-tanúsítással rendelkező lezárt egység 
garantálja a por és más szennyeződések elleni 
behatolásvédelmet, lehetővé téve a hatékony 
mérést még a legzordabb környezetben is. 

Hexagon garancia
Teljes 24 hónapos gyári garancia és garantált tízéves 
szervizelhetőség.

Mérési tartomány
Nagy 360 fokos mérési tartomány, akár 160 méter (ø) 
távolságig, áthelyezés nélkül.

1 kHz-es adatkimenet
A dinamikus teljesítményű valós idejű architektúra 
másodpercenként akár 1000 pont mérési sebességet 
eredményez.

MEGHATÁROZÓ JELLEMZŐK
A Leica Absolute Tracker AT930 páratlan sebessége, pontossága és hordozhatósága olyan innovatív technológiákra épül, 

amelyek a nagy teljesítményű hordozható metrológia csúcsává teszik.
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EGYEDÜLÁLLÓ KIEGÉSZÍTŐK
A Hexagon különböző termékek és kiegészítők teljes választékát kínálja a Leica Absolute Tracker rendszerekhez. Bármi 

legyen is az Ön konkrét alkalmazási célja és felhasznált terméke, mi biztosítjuk, amire szüksége van. Az összes termékünk és 

kiegészítőnk ugyanolyan prémium minőségű és praktikus kialakítást kínál, ami elvárható egy svájci gyártmányú készüléktől. 

ACTIVE REFLECTOR AR1
Az Active Reflector AR1 egy teljesen vezeték nélküli motoros önorientáló reflektor, amely függetlenül 

megőrzi a lézer trackerhez vezető látóvonalat. Ez lehetővé teszi azokat a feladatokat, amelyeknél 

több szögből kell nyomon követni a reflektor útvonalait, mint például robot vagy nagy szerszámgép 

kalibrálása, vagy a szállítószalagok követése.

Ipari szerelési felületének köszönhetően pontosan felszerelhető a gép végén lévő működtető 

egységére, biztosítva ezzel a merevséget és a lehető legnagyobb pontosságot. Akár 40 méter 

távolságig kompatibilis a Leica Absolute Tracker AT403, AT930 és AT960 rendszerekkel.

REFLEKTOROK 
PREMIUM CÉLMEGHATÁROZÁS A PONTOS 
EREDMÉNYEK ÉRDEKÉBEN
Az automatikus célmeghatározásnak, a valós idejű architektúrának és a 

megszakított sugár azonnali visszaállítási képességének köszönhetően a 

reflektorokkal kapcsolatos mérés gyorsan, pontosan és könnyen elvégezhető a 

Hexagon Manufacturing Intelligence lézer tracker rendszereivel. Első osztályú 

reflektoraink választéka ugyanolyan magas színvonalú, mint a mérőrendszereinké, 

így minden mérési feladathoz prémium felszerelést kínálunk.

SUPER CATEYE REFLEKTOR 
RENDKÍVÜL SZÉLES VÉTELI SZÖG 

 

A Super CatEye Reflector egy lézer tracker célpont ultraszéles lézervételi szöggel, amelynek célja a termelékenység javítása 

nagy költségbefektetések nélkül.

A lézer tracker céltervezésének innovatív megközelítése reális alternatívát jelent a további drága berendezésekbe történő 

beruházással szemben, hogy kielégítsék a széleskörű fizikai területet felölelő mérési alkalmazásokhoz fűződő igényeket. 

Ugyanakkor lehetőséget kínál a jelenlegi mérési munkafolyamatok racionalizálására azáltal, hogy a helyben alkalmazott 

reflektorok vagy a tracker állomás változtatásai kevesebb kézi kezelést igényelnek.
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Pontosság

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

AIFM abszolút távolságteljesítmény ± 0.5 μm/m

Abszolút szögteljesítmény  ± 15 μm + 6 μm/m

Dinamikus célbefogás  ± 10 μm

Gravitáció szerinti orientáció (OTG) Uz(OTG) = ± 15 μm + 8 μm/m

Mérési adatok kimeneti sebessége 1000 pont/s

Mérési tartomány   160 m (átmérő)

Időbélyeg pontossága  <5 μs

*Az összes pontosságérték megengedett legnagyobb hibaként (MPE) van megadva, és az ASME B89.4.19-2006 és az 
ISO10360-10:2016 szerint került kiszámításra, Leica 1,5” Red Ring Reflector berendezések alkalmazásával, akár 60 méter 
távolságra, hacsak másképp nem jelezzük. 

Környezeti feltételek

Por/víz    IP54 (IEC 60529)

Üzemi hőmérséklet   0 to 40˚C

Relatív páratartalom  Max. 95% (nem kondenzáló)

Környezeti monitor   Hőmérséklet, nyomás és páratartalom

Felhasználói felület

Kábel    TCP/IP (Cat5)

Vezeték nélküli   WLAN (IEEE 802.11n)

Általános információ

Áttekintő kamera    4:3 IR javított kép
    ≈ 10˚ FOV

Táp    AC tápegység
    Lítium-ion akkumulátor 8 órás tipikus üzemidővel

Lézer    2. osztályú lézertermék az IEC 60825-1 szerint   
    Második kiadás (2014-05)

SPECIFIKÁCIÓK
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MINŐSÉG VILÁGSZERTE
PIACVEZETŐ ESZKÖZÖK PIACVEZETŐ 
TÁMOGATÁSSAL
Több mint 25 évnyi kutatásra és fejlesztésre támaszkodva a Leica Absolute Tracker AT930 a legújabb a Hexagon 

Manufacturing Intelligence kimagasló technológiai innovációinak hosszú sorában. A termelékenység növelése érdekében a 

szakmai tapasztalatból eredő minőség tartja a Hexagont a szakma élvonalában, 

így számos iparág számára képes termékeket nyújtani szerte a világon.

A Hexagon nemzetközi jelenléte átfogó értékesítés utáni támogatást 

és szolgáltatásokat garantál az egész világon. Az összes metrológiai 

berendezésgyártó közül a legnagyobb dedikált szervizcsapattal rendelkezve és 

a helyben szállított megoldásokra hangsúlyt helyezve a Hexagon utolérhetetlen 

a szervizelés, javítás, tanúsítás és kalibrálás szempontjából a kezelői képzés, 

valamint a szoftverek karbantartása és frissítése révén.

A Leica Absolute Tracker AT930 készülékkel és a tízéves szervizelhetőség 

biztosításával az ügyfelek élvezhetik a teljes 24 hónapos gyári jótállás előnyeit – 

így technológiánk garantáltan mindig megfelel felhasználóink igényeinek.



A Hexagon Manufacturing Intelligence a különféle gyártó 
cégeket segíti és támogatja a ma forradalmi technológiáinak 
illetve a holnap korszakalkotó termékeinek kifejlesztésében. 
Vezető méréstechnikai és gyártástechnológiai megoldásokat 
szállító cégként az észlelésben, gondolkodásban és 
cselekvésben élen járó szakértelmünk – mérési adatok 
gyűjtése, elemzése és aktív felhasználása – által ügyfeleink 
számára lehetővé válik termelésük felgyorsítása, miközben 
termelékenységük növekszik és termékeik minősége javul.

Öt kontinensen jelen lévő helyi szervizközpontjaink, 
gyártóegységeink és kereskedelmi irodáink hálózatán 
keresztül a gyártástechnológiai intelligenciát formáljuk, 
hogy felépítsünk egy olyan világot, amelyben a minőség a 
termelékenység hajtóereje. További információért kérjük, 
keresse fel weboldalunkat: HexagonMI.com.

A Hexagon Manufacturing Intelligence a Hexagon (Nasdaq 
Stockholm: HEXA B; hexagon.com) cégcsoport része, 
vezető globális információtechnológiai szolgáltató, 
melynek tevékenysége fókuszában a gyártási minőség és 
termelékenység javítása áll mind a térinformatikai, mind az 
ipari vállalati alkalmazások terén.

KOORDINÁTA MÉRŐGÉPEK

3D LÉZER SZKENNEREK

SZENZOROK

HORDOZHATÓ MÉRŐKAROK

SZOLGÁLTATÁSOK

LÉZERTRACKEREK ÉS ÁLLOMÁSOK

MULTISZENZOROS ÉS OPTIKAI RENDSZEREK

FEHÉRFÉNY-SZKENNEREK

MÉRÉSTECHNIKAI SZOFTVERMEGOLDÁSOK

CAD / CAM

STATISZTIKAI FOLYAMATIRÁNYÍTÁS

AUTOMATIZÁLT ALKALMAZÁSOK

MIKROMÉTEREK, TOLÓMÉRŐK ÉS IDOMSZEREK

TERVEZŐ ÉS KÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZOFTVER
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