
Leica Absolute Tracker ATS600
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 (120 metrů
bez reflektoru)

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

Kontrola bez potřeby reflektorů
Umožňuje rychlé vyrovnání 
nástrojů a kompletaci velkých dílů 
bez potřeby reflektoru

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

Přímé skenování
>  3D kontrola povrchů bez použití  reflektorů - 

stačí vybrat požadovanou oblast a stisknout 
tlačítko ,,Skenovat"

>  Vyrovnání mraku bodů pomocí měření 
reflektorem za účelem dosažení nejvyšší 
přesnosti

>  Zaměřený na rovné a kruhové skenování 
profilů pro specifické aplikace

>  Rovnoměrné skenování mřížky každého 
povrchu pomocí 3D vektorového vyrovnání

PowerLock
Automatické obnovení přerušeného
laserového paprsku bez zásahu uživatele

Připraven pro automatizaci
Namontujte tracker ATS600
na autonomní vozidlo a dosáhnete plně
automatizované kontroly

Panoramatický displej  
Automaticky vytváří panoramatické 
snímky pro snadnější správu  
skenované oblasti

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.

© 2020 Hexagon AB a/nebo její pobočky a sesterské společnosti. Všechna práva vyhrazena.

Leica Absolute Tracker ATS600
Hlavní vlastnosti pro porovnání

Poskytuje laser tracker systém následující výhody?

ATS600 Jiný 
tracker
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Dokáže měřit při skenování s mimořádně nízkým šumem, nižším než 80 μm? ✓

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

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

Dokáže měřit až na vzdálenost 60 m bez reflektoru a až 80 m s reflektorem? ✓

Může být tracker používán v neobvyklých orientacích (vzhůru nohama nebo nakloněný)? ✓

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 balíčky na trhu? ✓

Poskytuje přístroj okamžité výsledky bez nutnosti dalšího zpracování? ✓
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Vydrží systém při napájení na baterie v provozu déle než 6 hodin? ✓

Lze baterie vyměnit za provozu, což umožňuje delší provoz bez vypnutí přístroje? ✓

Podporuje připojení WiFi? ✓

Absolvoval přístroj test pádu z výšky prokazující plnou funkčnost v případě tvrdého nárazu, k jakému může dojít 
například během přepravy? ✓
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Dokáže přímo skenovat velké objekty po zvolení požadované oblasti a definování vzdálenosti mezi body? ✓

Dokáže měřit body umístěné vysoko, aniž by obsluha musela použít lešení a bezpečnostní vybavení? ✓

Dokáže naskenovat plochy klepnutím na CAD povrch nebo zvolením požadované oblasti pomocí integrované 
přehledové kamery? ✓

Může systém přímo skenovat objekt, porovnávat s CAD daty a okamžitě poskytovat výsledky v jediném 
softwarovém balíčku? ✓

Může tracker kombinovat vysoce přesné měření pomocí reflektorů a přímé skenování? ✓

Dokáže systém automaticky detekovat 3D rovinu skenovaného povrchu a automaticky upravit profil skenování 
tak, aby poskytoval rovnoměrné skenování mřížky přes měřicí oblast? ✓

Lze přístroj namontovat na automatizovanou mobilní plošinu a provádět automatizovanou kontrolu v dílenském 
prostředí bez použití kabelů? ✓
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Dodává se s certifikací ISO 17025, aby byla zajištěna dohledatelnost kalibračního procesu? ✓

Vyhovuje produkt požadavkům normy ISO 10360-10? ✓

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? ✓


