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AICON SCANNERS 
OPTISCHE NAUWKEURIGHEID
Voor het in 3D scannen van oppervlakken is randprojectie, ook bekend als witlichtscannen, een bekende 

en betrouwbare technologie. Met behulp van deze contactloze optische scantechnologie kunnen zelfs 

complexe oppervlakstructuren snel en met een hoge mate van nauwkeurigheid worden vastgelegd.

Dankzij de uitzonderlijke mechanische en thermische stabiliteit kunnen AICON-scannersystemen 

voor een hele reeks veelzijdige toepassingen worden ingezet. Deze tweecamerasystemen hebben 

een extreem robuust ontwerp en staan bekend om de uitzonderlijke combinatie van robuustheid en 

nauwkeurigheid, waardoor ze voldoen aan de eisen van moderne metrologie van de meest steriele 

kwaliteitsruimte tot de meest stoffige werkvloer.

AICON-scannertechnologie werkt met het AICON OptoCat softwareplatform, waardoor hoogwaardige 

meetinformatie van de hardware in zeer nauwkeurige digitale meshgegevens wordt omgezet.

INTRODUCTIE
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RANDPROJECTIE: BASISPRINCIPES 
AICON-scannertechnologie is gebaseerd op het randprojectieprincipe, waarbij een reeks randpatronen op het te meten 

oppervlak wordt geprojecteerd. Camera’s met hoge resolutie worden vervolgens gebruikt om de projectie van dit patroon 

vast te leggen in vooraf gedefinieerde kijkhoeken, en de resulterende beelden worden daarna geanalyseerd en gebruikt om 

zeer nauwkeurige dimensionele informatie over het meetoppervlak af te leiden.

Dit betekent dat een randprojectiesysteem het gehele oppervlak van het meetobject meet, wat resulteert in een 

uitzonderlijk hoge meetpuntdichtheid. Dit zorgt niet alleen voor extreem nauwkeurige werkelijke meetgegevens, maar ook 

een zeer hoog resolutieniveau.

Randprojectiesystemen zijn het meest geschikt voor metingen in gesloten ruimten waar de omgevingsomstandigheden 

zoals temperatuur of licht geregeld kunnen worden. Echter dankzij verfijnde, hoogwaardige hardware en meetstrategieën, 

die geschikt zijn voor de heersende omgevingsomstandigheden, functioneren deze 3D-scansystemen ook betrouwbaar in 

de open ruimte.

AICON-scanners zijn gebaseerd op dit principe en waarborgen effectieve en betaalbare meetprestaties die geschikt zijn 

voor toepassingen van kwaliteitscontrole tot reverse engineering, maar ook toepassingen in medische 3D-printtechnologie 

of kunst en cultureel erfgoed.

SOEPELE METROLOGIE
Bij systemen gebaseerd op randprojectie wordt een afzonderlijke meetstap binnen een tot enkele seconden uitgevoerd, 

afhankelijk van de weerspiegeling van het meetobject. Het gehele meetproces neemt enkele seconden tot enkele minuten 

in beslag. Het proces is afgerond zodra beelden van alle kanten van het object zijn vastgelegd.

Binnen enkele seconden berekent de computer de 3D-gegevens van het meetobject. Bij deze stap worden de oppervlakken 

verwerkt, wordt de meetruis geëlimineerd en wordt het gegevensvolume verminderd. De algehele gegevenskwaliteit blijft 

echter ongewijzigd.

Enkelvoudige scans worden uitgelijnd op de betreffende objectgeometrie via referentie of met behulp van voorafgaand 

aan de meting op het object bevestigde richtmerken. Daarna worden alle afzonderlijke scans samengevoegd tot een 

enkele driehoeksmesh. Deze exacte 3D-replica van het object is vervolgens beschikbaar als een dataset in verschillende 

formaten, die compatibel is met elk type programma voor verdere verwerking.
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RANDPROJECTIE EN NAUWKEURIGHEID

DEFINITIE VAN NAUWKEURIGHEID 
De beschikbaarheid van een stabiele basis voor de opgegeven nauwkeurigheid van onze AICON Scannersystemen is van vitaal 

belang. Daarom meten we elke AICON Scanner ten opzichte van de AICON Scanner Acceptatietest. Deze is gebaseerd op de 

VDI/VDE Richtlijn 2634 deel 3. De AICON Scanner Acceptatietest gebruikt vier heldere kwaliteitsparameters zodat gebruikers 

volledig kunnen vertrouwen op de nauwkeurigheid van hun AICON Scanner.

Vorm scanfout  
(Probing Error Form) [PF]

Lokale kwaliteitsparameter. Afwijking 
van het oppervlak ten opzichte van een 

ingerekende bol.

Lengte meetfout  
(Length Measuring Error) [E]
Globale kwaliteitsparameter. De afwijking 
van de punten die het dichts langs de 
centrale as liggen.

Schaal scanfout  
(Probing Error Size) [PS]
Lokale kwaliteitsparameter. Afwijking 
van de straal van de ingerekende bol 
ten opzichte van de gekalibreerde 
straal.

Bol afstandfout  
(Sphere Spacing Error) [SD]

Globale kwaliteitsparameter. Afwijking 
van de afstand van ingerekende bollen 

ten opzichte van de gekalibreerde 
afstand.



Belangrijke voordelen 

• Korte scantijden door snelle 
digitale projectie 

• Terugprojectie in kleur van 
meetresultaten 

• Snelle en eenvoudige uitwisseling 
van meetvelden 

• Scannen van glanzende en 
donkere oppervlakken zonder 
voorbehandeling 

• Maximale 
kenmerknauwkeurigheid door 
camerasensoren met hoge 
resolutie 

• Draagbare taster-optie 

• Scannen met hoge stabiliteit 

• Te combineren met 
fotogrammetriesystemen

• Toebehoren zoals een draaitafel 
en de draai- en kiepeenheden 
maken het mogelijk om 
halfautomatisch te scannen
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STEREOSCAN NEO

AICON STEREOSCAN NEO 
METING, GEVISUALISEERD
Het ongeëvenaarde hoogwaardige randprojectiesysteem AICON StereoScan neo levert superieure 

resolutie en nauwkeurigheid naast een reeks innovatieve functies die visueel scannen veelomvattender 

maken dan ooit tevoren.

Met de AICON StereoScan neo levert Hexagon Manufacturing Intelligence een innovatieve nieuwe 

functie: Variable Light Projection (VLP)-technologie. Deze adaptieve kleurenprojectietechniek maakt 

niet alleen projectie van de kleurpatronen mogelijk die noodzakelijk zijn voor het scanproces op het 

meetobject, maar ook projectie van de gegenereerde meetresultaten. Daardoor kunnen de afwijkingen 

van CAD direct na de meting in kleur worden gevisualiseerd op de juiste positie op het oppervlak van het 

gescande object.

Deze innovatieve technologie geeft de gebruiker volledig nieuwe mogelijkheden tijdens de 

werkzaamheden. In de werktuig- en spuitgietindustrie of in het kader van modelvervaardiging kunnen 

afwijkingen van het componentoppervlak snel en nauwkeurig gemeten en gevisualiseerd worden. 

Gebaseerd op de geprojecteerde afwijkingsbeelden kunnen correcties op het object snel en ter plekke 

worden aangebracht. Zo kunnen afwijkingen die tijdens inspecties vastgesteld zijn direct zichtbaar 

gemaakt en hersteld worden.

Met de AICON StereoScan neo kunnen wij complexe 
3D-geprinte modellen snel inspecteren. Dat was 
voorheen niet mogelijk. De gebruiker weet direct of hij 
iets moet veranderen en waar dat moet gebeuren. Een 
aanzienlijke tijdsbesparing. 

Gert Pistol
General Manager, Pistol, Duitsland
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STEREOSCAN NEO 
VOLLEDIGE REGELING
De AICON StereoScan neo is uitgerust met digitale camera’s met 8 of 16 megapixels en biedt de beste configuratie om een 

maximaal detailniveau te leveren. Meetvelden van 75 tot 1100 millimeter kunnen worden vastgelegd door de cameralenzen 

en de basislengte te verwisselen. Dankzij deze innovatieve sensortechnologie is de AICON StereoScan neo de meest krachtige 

en veelzijdige witlichtscanner die momenteel verkrijgbaar is.

En met intensiteitsregeling levert de AICON StereoScan neo nog een aanzienlijk voordeel. Voorheen waren de prestaties van 

randprojectietechnologie in hoge mate afhankelijk van de oppervlakte-eigenschappen van het gescande object, waarbij de 

reflectie-eigenschappen van het objectoppervlak van grote invloed waren op de kwaliteit van de meetresultaten. De oplossing 

is de digitale adaptieve kleurprojectietechnologie van de AICON StereoScan neo: een intensiteitsregelfunctie waarmee 

optimale aanpassing van de randprojectie aan de eigenschappen van het betreffende meetoppervlak mogelijk wordt 

gemaakt.

SYSTEEM
R8

8.0 MEGAPIXELS
R16

16.0 MEGAPIXELS

Camerasensor Monochroom,  
CCD progressieve scan 4/3”

Monochroom, CDD progressieve scan,  
volledig formaat 1.7

Cameraresolutie 2 x 8 147 712 pixels (3296 x 2472) 2 x 15 720 448 pixels (4864 x 3232)

Projectie-eenheid Digitale projector

Lichtbron 3 x 100 W krachtige leds (rood + groen + blauw)

Terugprojectienauwkeurigheid 1/10 000 van het schermformaat

Minimale meettijd 1 s

Sensorgewicht 12 kg (1)

Stroomvoorziening AC 110/230 V, 50-60 Hz, 600 W

Regeleenheid Geïntegreerd, USB 3.0

Besturingssysteem Windows 10, 64 Bit

Taster Compatibel met AICON MI.Probe mini
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STEREOSCAN NEO

SPECIFICATIES
GEZICHTSVELDEN R8

Buitenste  
camerapositie

Triangulatiehoek: 30°
Basislengte: 450 mm
Werkafstand: 840 mm

Gezichtsveld (2) L - 350 mm L - 550 mm L - 850 mm L - 1100 mm

Afm. gezichtsveld (3) 280 x 210 mm 420 x 320 mm 700 x 560 mm 850 x 700 mm

Meetdiepte (4) 176 mm 270 mm 430 mm 550 mm

X, Y resolutie (5) 86 μm 128 μm 211 μm 256 μm

Bol afstandfout 10 μm 16 μm 30 μm 42 μm

Lengtemeetfout 20 μm 28 μm 60 μm 84 μm

Schaal scanfout 6 μm 12 μm 16 μm 21 μm

Vorm scanfout 7 μm 12 μm 16 μm 18 μm

Binnenste 
camerapositie

Triangulatiehoek: 30°
Basislengte: 150 mm
Werkafstand: 350 mm

Gezichtsveld (2) S - 75 mm S - 125 mm S - 200 mm

Afm. gezichtsveld (3) 65 x 50 mm 100 x 75 mm 160 x 125 mm

Meetdiepte (4) 36 mm 60 mm 100 mm

X, Y resolutie (5) 20 μm 30 μm 49 μm

Bol afstandfout 5 μm 6 μm 8 μm

Lengtemeetfout 10 μm 15 μm 18 μm

Schaal scanfout 4 μm 6 μm 6 μm

Vorm scanfout 5 μm 6 μm 6 μm

GEZICHTSVELD R16

Buitenste 
camerapositie

Triangulatiehoek: 30°
Basislengte: 450 mm
Werkafstand: 840 mm

Gezichtsveld (2) L - 350 mm L - 550 mm L - 850 mm L - 1100 mm

Afm. gezichtsveld (3) 285 x 190 mm 460 x 310 mm 710 x 500 mm 940 x 700 mm

Meetdiepte (4) 176 mm 280 mm 430 mm 550 mm

X, Y resolutie (5) 58 μm 94 μm 146 μm 193 μm

Bol afstandfout 10 μm 16 μm 30 μm 32 μm

Lengtemeetfout 20 μm 28 μm 60 μm 64 μm

Schaal scanfout 6 μm 12 μm 16 μm 18 μm

Vorm scanfout 7 μm 12 μm 16 μm 18 μm

Binnenste 
camerapositie

Triangulatiehoek: 30°
Basislengte: 150 mm
Werkafstand: 350 mm

Gezichtsveld (2) S - 75 mm S - 125 mm S - 200 mm

Afm. gezichtsveld (3) 70 x 50 mm 90  x 60 mm 160 x 110 mm

Meetdiepte (4) 20 mm 54 mm 100 mm

X, Y resolutie (5) 15 μm 19μm 33 μm

Bol afstandfout 5 μm 6 μm 8 μm

Lengtemeetfout 8 μm 15 μm 18 μm

Schaal scanfout 4 μm 6 μm 6 μm

Vorm scanfout 5 μm 6 μm 6 μm

Alle gezichtsvelden (FOV) kunnen gerealiseerd worden door dezelfde fundamentele componenten te gebruiken, zoals de systeembasis, camera en projectie-eenheid en simpelweg de 
objectieven te wijzigen (en zo nodig de CRP-basis). Om de instelling en kalibratie van de standaard meetbereiken te vereenvoudigen worden deze alleen geleverd met een individueel 
voorbereide en geteste set lenzen voor elke FOV. De lenzen worden geleverd met een vooraf gedefinieerde fabrieksinstelling voor het diafragma en de brandpuntsafstand, die 
geoptimaliseerd zijn voor de overeenkomstige FOV en niet gewijzigd hoeven te worden door de gebruiker .

(1) Gewicht kan verschillen, afhankelijk van de meetvelden.
(2) Aanduiding van de scannerbases (S, L) en de diagonaal in het midden van het meetvolume.
(3) Laterale uitzetting (X x Y) in het midden van het meetvolume.
(4) Diepte van het meetvolume (Z).
(5) De waarden voor de laterale resolutie zijn theoretisch berekend (verhouding van het formaat van de FOV en aantal pixels van de camerachip).
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Belangrijke voordelen

• Ideale introductie in high-end 
3D-metrologie 

• Kleurencamera’s met witte 
led voor textuur beschikbaar 

• Modulaire 
systeemconfiguratie die 
geüpgraded kan worden 

• Scannen van glanzende en 
donkere oppervlakken zonder 
voorbehandeling 

• Mechanische en thermische 
stabiliteit

• Compact, licht design (4 kg), 
ideaal voor mobiel gebruik 

• Draagbare taster-optie

• Snelle en eenvoudige 
wisseling van meetvelden 

• Te combineren met 
fotogrammetriesystemen 

• Toebehoren zoals een 
draaitafel en de draai- en 
kiepeenheden maken het 
mogelijk om halfautomatisch 
te scannen
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SMARTSCAN

AICON SMARTSCAN 
KRACHTIG EN COMPACT 3D 
SCANNEN
De AICON SmartScan is snel en zeer nauwkeurig en is een van de toonaangevende meetoplossingen 

voor complexe oppervlakgeometrieën en breekbare of vervormbare onderdelen waarbij draagbaarheid 

noodzaak is.

Door de contactloze optische scantechnologie van de AICON SmartScan kunnen gegevens met een 

hoog detailniveau worden vastgelegd. Het compacte ontwerp en het lage gewicht van de scanner 

zorgen voor volledig mobiel gebruik, ook onder uitdagende werkplaatsomstandigheden. Zelfs bij 

temperatuurschommelingen blijft de scanner extreem stabiel en levert betrouwbare prestaties, dankzij 

de carbon-fiberstructuur.

De AICON SmartScan is verkrijgbaar in verschillende systeemconfiguraties en waarborgt effectieve 

en betaalbare meetprestaties bij toepassingen zoals kwaliteitscontrole, reverse engineering en snelle 

prototyping.

Door de AICON SmartScan te combineren met een 
draaitafel kunnen wij ook metingen geautomatiseerd 
uitvoeren, wat tijd bespaart en waardoor wij 
halfautomatische inspecties van zeer complexe 
onderdelen kunnen uitvoeren.”

Adam Dubowski 
Quality Inspector, KarT, Polen
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SMARTSCAN 
SNELLE EN EENVOUDIGE 
DIGITALISERING
Met de AICON SmartScan kunnen objecten ongeacht de grootte en complexiteit van het object in enkele seconden worden 

gedigitaliseerd en zijn direct beschikbaar als zeer nauwkeurige 3D-gegevens in talloze standaard formaten voor verdere 

verwerking. 

SYSTEM
R5

5.0 MEGAPIXELS
R12 

12.0 MEGAPIXELS

Camerasensor Monochroom 
CCDD progressieve scan, 2/3”

Monochroom
CMOS, 1.1”

Cameraresolutie 2 x 5 041 312 pixels (2452 x 2056) 2 x 12 368 896 pixels (4112  x 3008)

Projectie-eenheid Geminiaturiseerde projectietechniek

Projectieresolutie 28 723 200 pixels (6144 x 4675) 28 723 200 pixels (6144 x 4675)

Lichtbron 100 W krachtige led (blauw of wit)

Minimale meettijd 1 s

Sensorgewicht 4 kg

Stroomvoorziening AC 110/230 V, 50-60 Hz, extern, 150 W

Regeleenheid Extern, USB 2.0

Besturingssysteem Windows 10, 64 Bit

Taster Compatibel met AICON MI.Probe mini

Alle gezichtsvelden (FOV) kunnen gerealiseerd worden door dezelfde fundamentele componenten te gebruiken, zoals de systeembasis, camera en projectie-eenheid en simpelweg de 
objectieven te wijzigen (en zo nodig de CRP-basis). Om de instelling en kalibratie van de standaard meetbereiken te vereenvoudigen worden deze alleen geleverd met een individueel 
voorbereide en geteste set lenzen voor elke FOV. De lenzen worden geleverd met een vooraf gedefinieerde fabrieksinstelling voor het diafragma en de brandpuntsafstand, die 
geoptimaliseerd zijn voor de overeenkomstige FOV en niet gewijzigd hoeven te worden door de gebruiker.

(1) ANSI Lumen geeft de waarde van de lichtopbrengst van de lichtbron aangepast aan de gevoeligheid van de camera.
(2) Aanduiding van de scannerbases (S, L) en de diagonaal in het midden van het meetvolume.
(3) Laterale uitzetting (X x Y) in het midden van het meetvolume.
(4) Diepte van het meetvolume (Z).
(5) De waarden voor de laterale resolutie zijn theoretisch berekend (verhouding van het formaat van de FOV en aantal pixels van de camerachip).
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SMARTSCAN

SPECIFICATIES

GEZICHTSVELD R5
Triangulatiehoek: 30°
Basislengte: 470 mm
Werkafstand: 1000 mm

Gezichtsveld (2) M - 125 mm M - 200 mm M - 500 mm M - 850 mm

Afm. gezichtsveld (3) 105 x 85 mm 160 x 130 mm 380 x 310 mm 650 x 565 mm

Meetdiepte (4) 66 mm 100 mm 244 mm 420 mm

X, Y resolutie (5) 43 μm 64 μm 153 μm 266 μm

Bol afstandfout 10 μm 11 μm 22 μm 44 μm

Lengtemeetfout 20 μm 22 μm 44 μm 88 μm

Schaal scanfout 7 μm 9 μm 11 μm 22 μm

Vorm scanfout 7 μm 8 μm 11 μm 22 μm

Triangulatiehoek: 30°
Basislengte: 240 mm
Werkafstand: 370 mm

Triangulatiehoek: 20°
Basislengte: 470 mm
Werkafstand: 1500 mm

Gezichtsveld (2) S - 60 mm S - 125 mm L - 750 mm L - 1550 mm

Afm. gezichtsveld (3) 50 x 40 mm 100 x 80 mm 560 x 470 mm 1200 x 750 mm

Meetdiepte (4) 30 mm 60 mm 360 mm 750 mm

X, Y resolutie (5) 20 μm 40 μm 230 μm 485 μm

Bol afstandfout 5 μm 7 μm 61 μm 220 μm

Lengtemeetfout 10 μm 14 μm 122 μm 440 μm

Schaal scanfout 6 μm 7 μm 31 μm 110 μm

Vorm scanfout 5 μm 7 μm 31 μm 110 μm

GEZICHTSVELD R12
Triangulatiehoek: 27°
Basislengte: 470 mm
Werkafstand: 1000 mm

Gezichtsveld (2) M - 350 mm M - 450 mm M - 750 mm M - 1000 mm

Afm. gezichtsveld (3) 285 x 205 mm 380 x 275 mm 590 x 435 mm 825 x 630 mm

Meetdiepte (4) 180 mm 240 mm 370 mm 500 mm

X, Y resolutie (5) 69 μm 92 μm 143 μm 201 μm

Bol afstandfout 16 μm 20 μm 30 μm 44 μm

Lengtemeetfout 36 μm 40 μm 60 μm 88 μm

Schaal scanfout 9 μm 10 μm 15 μm 22 μm

Vorm scanfout 9 μm 10 μm 15 μm 22 μm

Triangulatiehoek: 29°
Basislengte: 260 mm
Werkafstand: 500 mm

Gezichtsveld (2) SL - 90 mm SL - 200 mm SL - 300 mm SL - 500 mm

Afm. gezichtsveld (3) 70 x 55 mm 145 x 105 mm 240 x 160 mm 420 x 325 mm

Meetdiepte (4) 44 mm 90 mm 144 mm 250 mm

X, Y resolutie (5) 17 μm 35 μm 57 μm 102 μm

Bol afstandfout 6 μm 9 μm 12 μm 21 μm

Lengtemeetfout 15 μm 18 μm 24 μm 42 μm

Schaal scanfout 6 μm 6 μm 8 μm 15 μm

Vorm scanfout 6 μm 6 μm 8 μm 15 μm
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Belangrijkste voordelen

• Compact en lichtgewicht ontwerp 

• Korte werkafstand is ideaal voor toepassingen in omgevingen met 
weinig ruimte 

• Verschillende vaste configuraties voor diverse meettaken 

• Sensortechnologie met hoge resolutie voor maximaal detail 

• Scannen van glanzende en donkere oppervlakken zonder 
voorbehandeling 

• Draagbare taster-optie

• Te combineren met fotogrammetriesystemen

• Toebehoren zoals een draaitafel en de draai- en kiepeenheden maken 
het mogelijk om halfautomatisch te scannen



HexagonMI.com   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE 15

PRIMESCAN

AICON PRIMESCAN 
SCANNING MADE SIMPLE
De AICON PrimeScan scanner-lijn van Hexagon Manufacturing Intelligence is een aantrekkelijke 

instapoplossing voor zeer nauwkeurige 3D-digitalisering van industriële componenten. Net zoals 

de klassieke hoogwaardige AICON Scanner-productlijnen is de AICON PrimeScan gebaseerd op 

randprojectietechnologie die de sterkste verlichting en de hoogste projectiekwaliteit biedt. 

De scanner heeft een extreem compact ontwerp, waarbij het basisgebied van de eenheid de grootte 

heeft van een vel A4-papier en minder weegt dan 4 kilo. Deze compacte lay-out wordt gecombineerd 

met een korte werkafstand, waardoor de AICON PrimeScan het ideale instrument is voor eenvoudig 

scannen in speciale situaties, zoals op een werkblad of in een smal en lastig bereikbaar deel van een 

industriële omgeving. 

De bijzonder krachtige projector van de AICON PrimeScan zorgt voor het scannen van glanzende en 

donkere oppervlakken zonder voorbehandeling, terwijl de geïntegreerde laserpointers van de scanner 

de eenvoudige positionering van het meetobject ondersteunen. Geselecteerde robots en accessoires 

maken automatisch meten en snelle gegevensinwinning binnen grotere volumes mogelijk.

Door de sterke verlichting en de beste projectiekwaliteit 
die geleverd wordt door de randprojectietechnologie van 
de AICON PrimeScan hebben wij de mogelijkheid om onze 
kwaliteitscontrole af te ronden waarbij alle componenten 
volledig gecontroleerd zijn.”

Dhr. Kawata, 
Quality Manager, Zeno Tech, Japan
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PRIMESCAN 
GECONFIGUREERD VOOR ELKE 
TOEPASSING
Afhankelijk van de vereiste resolutie en nauwkeurigheid zijn er verschillende cameraresoluties en 

meetvelden beschikbaar voor de AICON PrimeScan. De scanner is verkrijgbaar in acht vaste configuraties, 

waardoor gebruikers het juiste instrument voor de betreffende digitaliseringstaak kunnen selecteren. 

SYSTEEM
R5

5.0 MEGAPIXELS
R8

8.0 MEGAPIXELS

Camerasensor Monochroom, CMOS 2/3” Monochroom, CMOS 1”

Cameraresolutie 2 x 5 013 504 pixels (2448 x 2048) 2 x 7 990 272 pixels (3264 x 2448)

Projectie-eenheid Geminiaturiseerde projectietechniek

Projectieresolutie 28.723.200 pixels (6.144 x 4.675)

Lichtbron 100 W krachtige led (blauw)

Min. meettijd 1 s

Sensorgewicht 3,8 kg (1)

Stroomvoorziening AC 110/230 V, 50-60 Hz, extern, 150 W

Regeleenheid Geïntegreerd, USB 3.0

Besturingssysteem Windows 10, 64-bit
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PRIMESCAN

GEZICHTSVELDEN R5
Kleine werkafstand 
Triangulatiehoek: 26°  
Werkafstand: 370 mm

Grote werkafstand
Triangulatiehoek: 18°
Werkafstand: 540 mm

Gezichtsveld (2) 50 mm 125 mm 200 mm 400 mm 700 mm

Afm. gezichtsveld (3) 40 x 30 mm 100 x 80 mm 150 x 125 mm 300 x 275 mm 500 x 450 mm

Meetdiepte (4) 24 mm 64 mm 100 mm 200 mm 350 mm

X, Y resolutie (5) 16 μm 40 μm 63 μm 125 μm 208 μm

Bol afstandfout 4 μm 7 μm 12 μm 20 μm 56 μm

Lengtemeetfout 10 μm 16 μm 24 μm 40 μm 112 μm

Schaal scanfout 6 μm 6 μm 6 μm 10 μm 28 μm

Vorm scanfout 4 μm 6 μm 7 μm 10 μm 28 μm

GEZICHTSVELDEN R8
Kleine werkafstand 
Triangulatiehoek: 26° 
Werkafstand: 370 mm

Grote werkafstand
Triangulatiehoek: 18° 
Werkafstand: 540 mm 

Gezichtsveld (2) 100 mm 450 mm 650 mm

Afm. gezichtsveld (3) 80 x 60 mm 350 x 290 mm 500 x 400 mm

Meetdiepte (4) 50 mm 222 mm 320 mm

X, Y resolutie (5) 27 μm 109 μm 155 μm

Bol afstandfout 6 μm 25 μm 52 μm

Lengtemeetfout 14 μm 50 μm 104 μm

Schaal scanfout 8 μm 13 μm 26 μm

Vorm scanfout 6 μm 13 μm 26 μm

Alle gezichtsvelden (Field of Vision, FOV) zijn een integraal onderdeel van het systeem: de configuratie kan niet worden gewijzigd. Elk gezichtsveld wordt geleverd als afzonderlijk instrument. 

(1) Gewicht kan verschillen, afhankelijk van de meetvelden.
(2) Elk gezichtsveld (FOV) betekent een andere scanner.
(3) Laterale uitzetting (X x Y) in het midden van het meetvolume.
(4) Diepte van het meetvolume (Z).
(5) De waarden voor de laterale resolutie zijn theoretisch berekend (verhouding van het formaat van de FOV en aantal pixels van de camerachip).

SPECIFICATIES
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AICON DPA SERIE 
TEAMSPELERS
Het combineren van de toonaangevende AICON Scanner en fotogrammetrie-technologie is een ongeëvenaarde manier om 

zeer nauwkeurige 3D-digitaliseringsresultaten te behalen bij grote meetobjecten.

Fotogrammetrie in combinatie met randprojectie
Het meetvolume dat wordt vastgelegd door een AICON Scanner gaat van enkele millimeter tot ongeveer een meter. Door deze 

technologie met een fotogrammetriesysteem te combineren kunnen ook aanzienlijk grotere oppervlakken worden vastgelegd 

met het hoogste detailniveau. Het AICON DPA Serie fotogrammetriesysteem kan de basis vormen voor zeer nauwkeurige 

meetresultaten als het wordt gebruikt in combinatie met AICON Scanner-technologie.

Hoe het in z’n werk gaat
Eerst worden richtmerken gebruikt om referentiepunten op het object te bepalen. Vervolgens neemt een digitale camera 

foto’s vanaf verschillende afstanden en vanuit verschillende hoeken. Van deze gegevens wordt een puntenwolk gecreëerd die 

gebruikt kan worden als een referentiesysteem. Individuele oppervlakscans die door een AICON Scanner zijn gemaakt worden 

vervolgens in dit referentiesysteem ingepast. Met name bij de meting van grote objecten zorgt deze geïntegreerde technologie 

voor betrouwbaardere en nauwkeurigere coördinaten in het coördinatensysteem van de component. 
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OVERSTAP NAAR 
AUTOMATISERING
Hoewel er aanzienlijke voordelen zijn, is automatisch meten vaak een 

complex en duur proces met kostbare robotsystemen en op maat gemaakte 

softwareoplossingen. Een alternatief hiervoor is het combineren van AICON 

Scanner-technologie met draaitafel- of draai-/kanteleenheden waardoor een 

scanner toegang krijgt tot alle zijden van het meetobject, zonder dat opnieuw 

positioneren nodig is. Met deze techniek kunnen alle betreffende oppervlakken 

van het object worden vastgelegd, terwijl het aantal enkelvoudige opnamen 

wordt geminimaliseerd.

Zo zorgt een eenvoudige draaitafel- of draai-/kanteleenheid ervoor dat een 

AICON Scanner volledig geautomatiseerde, zeer nauwkeurige inspectie en 

digitalisering van kleine tot middelgrote componenten kan leveren. De hoge 

herhaalnauwkeurigheid van een dergelijk systeem maakt een bruikbaar 

reproduceerbaar proces mogelijk dat een voordelig en flexibel alternatief 

voor een robot is. Het is lichter en daardoor mobieler en vereist geen training, 

waarbij ook de onderhoudskosten aanzienlijk lager uitvallen.
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AICON OPTOCAT 
EEN SOFTWAREOPLOSSING VOOR 
SCANNEN
Van 3D-scannerkalibratie en vastleggen van gegevens tot post-processing en analyse van meetgegevens: AICON OptoCat van 

Hexagon Manufacturing Intelligence is alle software die nodig is voor 3D-oppervlakdigitalisering.

Het innovatieve AICON OptoCat-modulaire softwarepakket heeft veel verschillende metrologiefuncties waarmee gebruikers 

een persoonlijk geconfigureerde instelling kunnen ontwikkelen die het beste past bij de specifieke meettaak.

EENVOUDIG GEGEVENSBEHEER

AICON OptoCat heeft een gebruikersinterface die intuïtief en eenvoudig te gebruiken is. De software lijnt individuele scans 

automatisch uit en voegt ze samen, met of zonder fotogrammetrische richtmerken. Het programma maakt gebruik van 

intelligente algoritmen om de geometrische en radiometrische eigenschappen van het gescande object te analyseren, zodat 

de afzonderlijke scans niet meer handmatig op elkaar uitgelijnd hoeven te worden.
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OPTOCAT

EENVOUDIG POSTPROCESSEN

Ingebouwde OptoCat-functies maken postprocessing van vastgelegde 3D-gegevens mogelijk, zoals afvlakking, 

comprimering en optimalisatie van meshes, texturering en gegevensexport. Naast het uitvoeren van de eigen inspectie, 

heeft het programma een optie voor de directe koppeling met PolyWorks® voor een geoptimaliseerde, interactieve en/of 

automatische analyse.

Meetresultaten kunnen direct worden vergeleken met geïmporteerde CAD-gegevens. De software biedt verschillende 

functies voor gegevensanalyse, randextractie en andere postprocessing. 

TEXTUURMAPPING

De AICON OptoCat Texture Mapping-module maakt vastleggen en mapping van de textuur (kleur en patroon) van een 

gescand object naar de digitale 3D-weergave mogelijk. Deze functie is interessant voor gebruikers die textuur met hoge 

resolutie nodig hebben voor hun gegenereerde 3D-gegevens. Textuurmapping kan worden uitgevoerd met het interne beeld 

van de 3D-scanner of met beelden die met externe camera’s zijn genomen (waaronder multispectrale gegevens zoals UV of 

IR), alsmede met gegevens van eerdere scanprojecten.

De textuurmapping-werkstroom is eenvoudig en grotendeels geautomatiseerd, waarbij een specifiek ontwikkeld algoritme 

de kleurinformatie in hoge resolutie toewijst aan elke driehoek van het gescande object met subpixel-nauwkeurigheid. 

De textuurresolutie is onafhankelijk van de resolutie van de 3D-gegevens van het object, waardoor een gereduceerde 

driehoeksmesh gecreëerd kan worden, waarbij textuur in hoge resolutie behouden blijft. De 3D-gegevens kunnen geopend 

en verwerkt worden in een reeks veelgebruikte gegevensexportformaten.

METING, GEVISUALISEERD

Voor metingen die gemaakt zijn met de AICON StereoScan neo, biedt OptoCat de mogelijkheid van terugprojectie van 

de meetresultaten in kleur, direct op het meetobject. Afwijkingen van de CAD kunnen direct na het scannen op het 

objectoppervlak worden gemapt, afgebeeld als een valse kleurweergave. De gebruiker kan direct zien waar correcties 

gemaakt moeten worden. 

VOLLEDIGE EN GEDEELTELIJKE AUTOMATISERING

Met AICON OptoCat kunnen scanprocessen handmatig, halfautomatisch of volledig automatisch worden uitgevoerd. 

Een eenvoudige draaitafel, een draai-/kanteleenheid of zelfs een robotondersteunde scan: een volledige reeks 

automatiseringsstappen wordt ondersteund door AICON OptoCat.
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OPTOCAT MODULAIR STRUCTUUR

STANDAARDMODULES
Calibration Kalibratie van de scanner met een gecertificeerde referentie

Contour Matching Uitlijning van de individuele scans via objectgeometrie

Target Matching Uitlijning van de individuele scans via richtmerken, met of zonder fotogrammetrie

Automatic Matching Met een draaitafel of een draai-/kanteleenheid

Data Processing Invullen van gaten, comprimeren, filteren

Basic Inspection Functionalities
Basisfuncties voor gegevensanalyse, gegevensvergelijking. 
Verschillende uitlijningsstrategieën: automatische en handmatige uitlijning vooraf, vormuitlijning 
met Best-Fit; Best-Fit via referentiepunten; 3-2-1; vlak-lijn-punt.

ADD-ON MODULES

Ext. Ref. Matching (DPA add-on) Fotogrammetrie voor nauwkeurige herkenning van richtmerken en voor uitlijning op vooraf 
gedefinieerde referentiepuntwolken 

MI.Probing Voor tactiele metingen met de AICON MI.Probe mini, die geleverd wordt met MI.Probe accessoires

CAD Data Import Import van verschillende CAD-formaten: STEP, IGES, Catia V4, V5, V6

Back Projection Terugprojectie in kleur van testresultaten en informatie op het meetobject

Automated Sensor Control Mechanische adapter, referentieobject en software voor de integratie van een AICON-sensor in een 
extern positioneringssysteem (bijv. coördinaatmeetmachine, freesmachine)

KUKA Robot KR-C4
Software voor gebruik van een AICON StereoScan neo in combinatie met een KUKA Robot (KR-C4 
controller), inclusief referentieobject voor uitlijning van het coördinatensysteem en versterkingsplaat 
voor de scanner

FANUC Robot R-30iB
Software voor gebruik van een AICON StereoScan neo in combinatie met een Fanuc Robot R-30iB, 
inclusief referentieobject voor uitlijning van het coördinatensysteem en versterkingsplaat voor de 
scanner

Texture Mapping Vastleggen en overdragen van de textuur (kleur en patroon) van een object naar de gescande 
3D-gegevens

ANDERE FUNCTIES

• Import van gegevens: STL, PLY, CTR, IGES | IGS, STEP | STP, PRT, MODEL, VDA, OBJ, ASCII | ASC, SDF 

• Export van gegevens: STL, PLY, CTR, OBJ, ASCII | ASC, SDF 

• Inspectiefuncties, schaalbare valse kleurweergave voor afwijkingen ten opzichte van andere gegevens, inpassen en 

vergelijken met verschillende basisvormen (zoals vlak, cilinder, bol)

• Constructie: multi-doorsnedes, afstanden, hoeken 

• Verschillende gebruikersniveaus beschikbaar

• Interface met PC-DMIS, Inspire, PolyWorks® en Geomagic VerifyTM voor automatische inspectie
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WERELDWIJDE KWALITEIT 
TOONAANGEVENDE INSTRUMENTEN MET 
TOONAANGEVENDE ONDERSTEUNING
De AICON Scanner-technologie van Hexagon Manufacturing Intelligence is gebaseerd op decennialang onderzoek en ontwikkeling 

en op de uitmuntende technologische innovaties van Hexagon Manufacturing Intelligence. Hexagon blijft voorop lopen en 

ongeëvenaarde kwaliteit leveren aan sectoren over de hele wereld dankzij de kwaliteit die voortvloeit uit ervaring en het streven naar 

productiviteit. 

De internationale aanwezigheid van Hexagon garandeert uitgebreide ondersteuning na aankoop en service over de gehele wereld. 

Hexagon beschikt over het grootste speciale onderhoudsteam van alle meetapparatuurfabrikanten en legt de nadruk op lokale 

oplossingen. Zo leveren we ongeëvenaarde service, onderhoud, certificering en kalibratie. Ook trainen we operators en leveren we 

onderhoud en upgrades van software. 

Eigenaren van de AICON-scannersystemen van Hexagon kunnen niet alleen profiteren van een onderhoudsgarantie van tien jaar, 

maar ook van een volledige 12 maanden fabrieksgarantie: zo weten onze gebruikers zeker dat onze technologie altijd in de behoeften 

van de gebruikers zal voorzien.

Hexagon Manufacturing Intelligence Servicecentra



Hexagon Manufacturing Intelligence helpt industriële 
producenten de baanbrekende technologieën van vandaag 
en de levens veranderende producten van morgen te 
ontwikkelen. Als toonaangevende specialist in meet- en 
productieoplossingen, zijn onze expertises waarnemen, 
denken en handelen. Het verzamelen en analyseren van 
meetgegevens en het actief gebruiken hiervan. Dit geeft 
klanten het vertrouwen om hun productiesnelheid te 
verhogen en de productiviteit te verbeteren, terwijl de 
kwaliteit van het product ook omhoog gaat.

Met een netwerk van lokale servicecentra, 
productiefaciliteiten en commerciële vestigingen verspreid 
over vijf continenten, vormen wij op een slimme manier 
veranderingen in productieprocessen, zodat er een wereld 
ontstaat waar kwaliteit de productiviteit aanstuurt. Voor 
meer informatie gaat u naar HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence maakt onderdeel uit 
van Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), 
de wereldwijd opererende leverancier van 
informatietechnologieën die voor hogere productiviteit en 
kwaliteit zorgt in geospatiale en industriële ondernemingen.

COÖRDINATENMEETMACHINES (CMM’S)

3D LASER SCANNING

SENSOREN

DRAAGBARE MEETARMEN

SERVICE

LASERTRACKERS & LASERSTATIONS

MULTISENSOR- & OPTISCHE MEETSYSTEMEN

WITLICHT SCANNERS

MEETTECHNISCHE SOFTWAREOPLOSSINGEN

CAD / CAM

STATISTISCHE PROCESCONTROLLING

GEAUTOMATISEERDE TOEPASSINGEN

SCHROEFMATEN, SCHUIFMATEN EN KALIBERS

ONTWERP- EN CALCULATIESOFTWARE
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