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Hlavní vlastnosti

Příručka kupujícího

|  Navštivte hexagonmi.com

Integrované WiFi
Jednoduché nastavení 
komunikace s počítačem a 
dálkové ovládání

Velký objem
Měřicí objem o průměru až
160 metrů

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

Vzdálené monitorování v  
reálném čase
Kompatibilní s řešením  
HxGN SFx | Asset Management, 
předním řešením pro Průmysl 4.0 
a správu dat

Přehledová kamera
Displej s vysokým rozlišením a 
několikanásobně lepší úrovní přiblížení a bez 
snížení kvality obrazu

PowerLock
Automatické obnovení přerušeného 
laserového paprsku bez zásahu uživatele

Multifunkčnost
Kompatibilní

>  s reflektory a sondou Leica T‑Probe 
pro měření jednotlivých bodů

>  s Leica Absolute Scanner LAS a LAS‑XL a 
Leica T‑Scan 5 pro bezkontaktní 3D  
skenování

> s automatizovanými robotickými  
instalacemi

Výstup dat v reálném čase
1000 Hz přenos dat přes Ethercat  
bez zpoždění s volitelnou možností  
Real Time Feature Pack

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



Společnost Hexagon je světovým lídrem v oblasti metrologie, softwaru a autonomních řešení. Zvyšujeme efektivitu, produktivitu a 
kvalitu v průmyslu, výrobě, infrastruktuře, bezpečnosti a aplikacích mobility.

Naše technologie vytvářejí městský a produkční ekosystém směřující k vyšší propojenosti a autonomii.

Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon poskytuje řešení, která využívají data z vývoje, konstrukce, výroby a 
metrologie takovým způsobem, aby byla výroba chytřejší a efektivnější. Další informace najdete na hexagonmi.com.

Další informace o společnosti Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) najdete na stránkách hexagon.com. Sledovat nás můžete na 
@HexagonAB.
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Poskytuje laser tracker systém následující výhody?
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Dokáže navázat odražeč s nejistotou 10 mikronů na libovolnou vzdálenost v měřicím rozsahu? ✓
Dokáže měřit s reflektorem ze vzdálenosti až 80 m? ✓
Má certifikaci IP54, aby byla zajištěna ochrana systému v náročném prostředí a minimalizovaly se prostoje? ✓
Je laser tracker kompatibilní s různými typy příslušenství, například sondami, skenery, doplňky pro automatizaci a 
reflektory s pohonem? ✓

Může být tracker používán v neobvyklých orientacích (vzhůru nohama nebo nakloněný) při použití sond nebo 
skenerů? ✓

Má interní vyrovnávací senzor nivelace s přesností ±1 arcsekundy? ✓
Je možné získat informace, jako je stav připojení, data o okolním prostředí a statistika použití, nebo být dokonce 
ihned informován, pokud se něco stane? ✓

Je systém kompatibilní se standardními metrologickými SW balíky na trhu? ✓
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Absolvoval přístroj test pádu z výšky prokazující plnou funkčnost v případě tvrdého nárazu,  
k jakému může dojít například během přepravy? ✓

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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Rozpozná sonda automaticky dotek, aby zabránila chybám operátora způsobených nesprávným výběrem? ✓
Zajisťuje sonda opakovatelnost výměny doteku, čímž ušetří čas eliminováním nutnosti provést kalibraci? ✓
Má sonda široké pracovní úhly (± 45o) a funguje při libovolném úhlu otočení, nezávisle na orientaci  
laser trackeru? ✓

Je sonda vybavena více tlačítky, kterým lze přiřadit různé funkce (akceptovat bod, odmítnout bod, další bod apod.)? ✓
Poskytuje sonda zvukovou a vizuální zpětnou vazbu? ✓
Podporuje sonda dlouhé nástavce, delší než 600 mm, umožňující měření skrytých bodů? ✓
Funguje sonda bez časově náročných připojení, například párování sondy s trackerem? ✓
Je sonda tak přesná, že dokáže měřit do vzdálenosti 5 metrů s přesností až 80 mikronů? ✓
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Je laser tracker kompatibilní s laserovým skenerem? ✓
Je možné použít laserový skener využívající princip „flying‑dot“, který umožňuje naskenovat více barev a 
materiálů během jediného průchodu? ✓

Je možné použít laserový skener, který funguje jako ruční i jako skener namontovaný v robotických instalacích? ✓
Dokáže laserový skener skenovat objekty, aniž by bylo nutné díl postříkat nebo na něj umístit značky? ✓
Je skener tak přesný, že dokáže měřit s přesností 60 mikronů až do vzdálenosti 8,5 metrů od sledovacího zařízení? ✓
Je možné skenovat velmi velké díly pomocí jediného přístroje, protože se s ním lze snadno pohybovat kolem 
měřeného objektu? ✓
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Dokáže systém kontrolovat díly automaticky a přesně, nezávisle na přesnosti robota? ✓
Nabízí systém plně integrované řešení hybridní automatizace kombinující vysokorychlostní skenování povrchů a 
funkce měření skrytých bodů? ✓

Dokáže systém pracovat ručně i automaticky s pomocí stejného softwarového rozhraní, aniž by to bylo na úkor 
přesnosti? ✓

Dá se systém použít pro měření na lince, které vyžaduje měření bez přípravy dílu nebo bez použití speciálních 
upínacích prvků? ✓
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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? ✓
Vyhovuje produkt specifikaci dle ISO 10360‑10? ✓
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 AT960
Hlavní vlastnosti pro porovnání


