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Příručka kupujícího

Leica Absolute Tracker AT403
Hlavní vlastnosti

Integrované WiFi
Jednoduché nastavení 
komunikace s počítačem 
a dálkové ovládání

Velký objem
Měřicí rozsah o průměru až 
320 metrů s reflektorem 
a 20 metrů se sondou B-Probe

Krytí IP54
Uzavřená jednotka 
s certifikací IEC zaručuje odolnost 
proti vniknutí prachu a dalších 
kontaminantů

Certifikace ISO
Sledovatelnost systému 
certifikovaná v souladu 
s normou ISO 17025

Absolutní přenosnost
Kompletní dotekový měřicí systém uložený 
v lehkém kufříku, který lze vzít do letadla 
jako příruční zavazadlo

PowerLock
Automatické obnovení přerušeného 
laserového paprsku bez zásahu uživatele

Přenosné měření
>  Měření skrytých bodů a prvků pomocí 

sondy Leica B-Probe bez nutnosti použití 
dalších adaptérů

>  Dlouhý dotek a průbojník, který lze použít 
k označení dílu

Napájení na baterie, 
které je možné měnit za provozu
Rychlé a snadné nastavení bez použití kabelů 
téměř kdekoli

Funkce orientace podle gravitace
Umožňuje měření s osou Z vyrovnanou 
pomocí gravitace, což je ideální pro úkoly 
nivelace a vyrovnání

Několik možností montáže
Nevyžaduje těžké stojany – 
dá se použít na magnetických 
základnách, lehkých stativech  
nebo dokonce přímo na podlaze
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kvalitu v průmyslu, výrobě, infrastruktuře, bezpečnosti a aplikacích mobility.

Naše technologie vytvářejí městský a produkční ekosystém směřující k vyšší propojenosti a autonomii.
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Poskytuje laser tracker systém následující výhody?

Leica Absolute 
Tracker AT403 Jiný tracker

O
be

cn
é 

in
fo

rm
ac

e

Dokáže měřit v objemu o průměru až 320 m? ✓

Dokáže navázat odražeč s nejistotou 10 mikronů na libovolnou vzdálenost 
v měřicím rozsahu? ✓

Má certifikaci IP54, aby byla zajištěna ochrana systému v náročném prostředí 
a minimalizovaly se prostoje? ✓

Má interní vyrovnávací senzor nivelace s přesností ±1 arcsekundy? ✓
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Podporuje připojení WiFi? ✓

Lze vzít systém jako příruční zavazadlo do letadla? ✓

Lze systém přenášet na zádech jako batoh, který umožňuje transport kompletního 
systému trackeru s volnýma rukama? ✓

Je možné systém použít na lehkých stativech nebo dokonce namontovat přímo 
na podlahu? ✓

Vydrží systém při napájení na baterie v provozu déle než 6 hodin? ✓

Lze baterie vyměnit za provozu, což umožňuje delší provoz bez vypnutí přístroje? ✓
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Nabízí základní úroveň měření pomocí sondy? ✓

Jsou pro sondu k dispozici dlouhé doteky (delší než 600 mm)? ✓

Dokáže sonda pracovat s průbojníkem, 
který usnadní vrtání nebo vyrovnání dílu na fréze? ✓
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Dodává se s certifikací ISO 17025, 
aby byla zajištěna dohledatelnost kalibračního procesu? ✓

Dodává se standardně s dvouletou zárukou? ✓

Má garantován desetiletý servis, což poskytne více času na plánování náhrady? ✓

Má dodavatel servisní centra rozmístěná po celém světě, aby se minimalizovaly 
náklady na dopravu, zabránilo se celní administrativě a dodavatel mohl poskytovat 
špičkové služby v místním jazyce?

✓

Leica Absolute Tracker AT403
Hlavní vlastnosti pro porovnání


