
LEICA ABSOLUTE TRACKER AT930
PRZENOŚNY TRACKER LASEROWY 3D O BARDZO DUŻEJ DYNAMICE 
POMIARÓW

BROSZURA PRODUKTU
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NAJNOWSZA TECHNOLOGIA 
NAPRAWDĘ PRZENOŚNA 
Leica Absolute Tracker AT930 to nowa generacja trackera laserowego 3D posiadająca Interferometr Absolutny Leica (AIFM) 

umożliwiający bardzo dynamiczne pomiary, który dystansuje konkurencję. Z automatycznym namierzaniem celu, architekturą 

czasu rzeczywistego i natychmiastowym ustanawianiem przerwanej wiązki laserowej tracker stanowi szybkie, dokładne i 

przyjazne dla użytkownika rozwiązanie do pomiarów reflektorowych.

Jako wersja 3D trackera Leica Absolute Tracker AT960, AT930 posiada funkcjonalność i wszystkie cechy trackera laserowego 

AT960, oprócz kompatybilności z zoomem typu vario 6DoF, stanowiąc idealne rozwiązanie do bardzo szybkich pomiarów 

w przestrzeni pomiarowej do 160 m (Ø). Kompatybilność z reflektorami pomiarowymi sprawia, że tracker laserowy AT 930 

stanowi uniwersalne i mobilne rozwiązanie do pomiarów 3D.

Dzięki najnowszej generacji systemu wizyjnego PowerLock laser automatycznie podąża za użytkownikiem, chwytając 

utraconą wiązkę lasera ze standardową niepewnością wynoszącą zaledwie 10 μm. Operator urządzenia już nie musi martwić 

się o przerwaną wiązkę lasera. AIFM łączy dokładność dalmierza odległości bezwzględnej z szybkością interferometru , a 

system działający w czasie rzeczywistym umożliwia rejestrację danych pomiarowych z szybkością wynoszącą 1000 punktów 

na sekundę.
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Konstrukcja typu “wszystko w 
jednym”
Od zintegrowanej bezprzewodowej łączności, 
monitoringu środowiska oraz całodobowego 
zasilania bateryjnego po kamerę podglądową 
oraz ergonomiczne uchwyty - wszystko, czego 
potrzebuje użytkownik, znajduje się w urządzeniu. 

Stacja Meteo
Wbudowany czujnik środowiska monitoruje 
warunki otoczenia, wraz z temperaturą, ciśnieniem 
i wilgotnością, aby skompensować zmiany i 
zapewnić dokładne pomiary bez względu na 
czynniki zewnętrzne.

PowerLock
Po przerwaniu wiązki lasera połączenie pomiędzy 
trackerem a reflektorem jest automatycznie 
ustanawiane w polu widzenia, bez potrzeby 
interwencji użytkownika.

Kamera Podglądu 
Wysokiej rozdzielczości kolorowa kamera podglądu 
(OVC) umożliwia operatorowi zdalny podgląd 
całego pola widzenia trackera, aby szybko i 
dokładnie namierzyć cel.

Zasilanie Bateryjne
Niezależne zasilanie wymiennymi bateriami 
umożliwia szybkie, proste i bezprzewodowe 
ustawianie urządzenia oraz jego całodzienne 
działanie.

Funkcja OTG
Funkcja OTG (sensor nachylenia) pozwala 
użytkownikowi mierzyć punkty zgodnie z kierunkiem 
grawitacji; jest idealna do przeprowadzania zadań 
związanych z poziomowaniem i osiowaniem. 

Złącze WiFi
Wbudowane Wi-Fi umożliwia użytkownikowi 
proste ustawienie urządzenia za pomocą 
komputera PC i zdalną obsługę za pomocą 
laptopów, tabletów lub smartfonów.

Interferometr Absolutny
Innowacyjne połączenie dokładności dalmierza 
odległości bezwzględnej z szybkością 
interferometru to gwarancja niezrównanej 
szybkości i dokładności.

IP54 
Całkowicie szczelna konstrukcja z certyfikacją 
zgodną z normą IEC gwarantuje ochronę urządzenia 
przed pyłem i innymi zanieczyszczeniami. Dzięki 
niej tracker może mierzyć skutecznie nawet w 
najtrudniejszych warunkach.  

Gwarancja Hexagon
Pełna 12-miesięczna gwarancja producenta 
oraz gwarantowany okres 10 lat użytkowalności 
urządzenia.

Przestrzeń Pomiarowa
Duża 360˚ przestrzeń pomiarowa do 160 metrów (ø) bez 
konieczności zmiany pozycji.

1 kHz dane wyjściowe
Architektura czasu rzeczywistego z dynamicznymi 
pomiarami pozwala na pomiar z szybkością do 1 000 
punktów na sekundę.

ZDEFINIOWANIE WŁAŚCIWOŚCI
Niezrównana szybkość, dokładność i mobilność trackera Leica Absolute Tracker AT930 opiera się na innowacyjnych 

technologiach, dzięki którym plasuje się na samym szczycie bardzo wydajnej metrologii przenośnej.
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BEZKONKURENCYJNE AKCESORIA
Hexagon Manufacturing Intelligence oferuje pełen asortyment produktów i akcesoriów dla systemów Leica Absolute 

Tracker. Niezależnie od realizowanego zadania i bez względu na to, jaki produkt zostanie użyty, zawsze znajdziesz to, 

czego potrzebujesz. Wszystkie nasze produkty i akcesoria zapewniają najwyższą jakość i praktyczną konstrukcję, jakich 

oczekujemy od urządzenia szwajcarskiej produkcji.

AKTYWNY REFLEKTOR AR1
Aktywny reflektor AR1 to całkowicie bezprzedwodowy, samokierujący się reflektor z napędem 

silnikowym, który niezależnie zachowuje linię widzenia do trackera laserowego. . Umożliwia 

realizację zadań pomiarowych, które wymagają namierzenia ścieżek reflektora pod wieloma kątami, 

np. w przypadku kalibracji robotów lub  wielkogabarytowych obrabiarek, bądź też namierzenia 

przenośników taśmowych.

Dzięki przemysłowemu uchwytowi, reflektor może zostać w sposób precyzyjny zamocowany do 

chwytaka maszyny, zapewniając sztywność i najwyższą dokładność. Reflektor współdziała z 

trackerem laserowym Leica Absolute Tracker AT403, AT930 i AT960 w odległości do 40 metrów.

REFLEKTORY 
NAJLEPSZE CELE DLA 
DOKŁADNYCH WYNIKÓW 
POMIAROWYCH
Z automatycznym namierzaniem celu, architekturą czasu rzeczywistego i natychmiastowym ustanawianiem przerwanej 

wiązki laserowej pomiary reflektorowe przeprowadzane są szybko, sprawnie i dokładnie za pomocą systemów trackerów 

laserowych Hexagon Manufacturing Intelligence. Nasze portfolio najwyższej klasy reflektorów oferuje tę samą najwyższą 

jakość, co nasze systemy metrologiczne,  dzięki czemu każde zadanie pomiarowe można przeprowadzić z wykorzystaniem 

najlepszych urządzeń.

REFLEKTOR SUPER CATEYE 
ULTRA SZEROKOKĄTNY REFLEKTOR 

 

Stworzony z myślą o poprawie wydajności bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów Super CatEye (“oko kota”) to 

reflektor trackera laserowego z ultra szerokim kątem akceptacji.

To innowacyjne podejście do reflektorów stanowi realną alternatywę dla inwestycji w dodatkowy drogi sprzęt, aby spełnić 

oczekiwania związane z realizacją zadań pomiarowych obejmujących szeroki obszar fizyczny.  Jednocześnie reflektor 

sprawia, że pomiary są bardziej wydajne, ponieważ wymagają mniejszej liczby czynności manualnych związanych z wymianą 

reflektorów lub zmianą stanowiska trackera laserowego.
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Dokładność

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

Parametry pomiaru odległości bezwzględnych AIFM ± 0.5 μm/m

Parametry pomiaru kątów    ± 15 μm + 6 μm/m

Dynamiczne naprowadzanie poruszającego się reflektora ± 10 μm

Orient to Gravity (Sensor Nachylenia) (OTG)  Uz(OTG) = ± 15 μm + 8 μm/m

Prędkość wyjściowa danych pomiarowych  1000 punktów/s

Zakres pomiarowy      160 m (średnica)

Dokładność znacznika czasu    <5 μs

*Wszystkie dokładności są podawane jako maksymalny błąd dopuszczalny (MPE) i zostały obliczone zgodnie z normą ASME 
B89.4.19-2006 oraz ISO10360-10:2016 przy zastosowaniu reflektorów 1,5 calowych Leica (tzw. reflektory RRR), o ile nie 
wyszczególniono inaczej. 

Warunki środowiskowe

Pył/Woda    IP54 (IEC 60529)

Temperatura Pracy   0 to 40˚C

Wilgotność Względna  max. 95% (non-condensing)

Monitoring Środowiska  Temperatura, ciśnienie i wilgotność

Interfejs

Kabel    TCP/IP (Cat5)

Bezprzewodowo   WLAN (IEEE 802.11n)

Informacje Ogólne

Kamera Podglądowa   4:3 IR enhanced image (udoskonalony obraz)   
    ≈ 10˚ FOV

Zasilanie    Zasilanie prądem przemiennym (AC)
    Bateria Li-Ion - standardowy 8-godzinny czas pracy

Laser    Klasa lasera 2 zgodnie z IEC 60825-1 Edycja   
    Druga (2014-05)

SPECYFIKACJE
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JAKOŚĆ GLOBALNA
WIODĄCE NARZĘDZIA Z WIODĄCYM WSPARCIEM
W przeszło 25-letniej historii prac badawczo-rozwojowych tracker Leica Absolute Tracker AT403 stanowi najnowsze 

osiągnięcie na długiej liście pozostawiających konkurencję daleko w tyle technologicznych innowacji Hexagon Manufacturing 

Intelligence. Dzięki jakości opartej na doświadczeniu, która zwiększa i pobudza produktywność, firma Hexagon plasuje się na 

czele dostawców rozwiązań metrologicznych na całym świecie.

Międzynarodowa sieć sprzedaży Hexagon gwarantuje wszechstronne wsparcie 

posprzedażne oraz usługi w każdym zakątku świata.  Dzięki największemu 

serwisowi technicznemu ukierunkowanemu na maszyny metrologiczne 

wszystkich producentów oraz naciskowi na dostarczane lokalnie rozwiązania, 

Hexagon ma możliwość świadczenia usług serwisowych oraz przeprowadzania 

napraw, certyfikacji i kalibracji poprzez organizację szkoleń dla operatorów 

urządzeń oraz konserwację i aktualizację oprogramowania.

W przypadku trackera laserowego Leica Absolute Tracker AT930, oprócz 10-letniej 

gwarancji użyteczności, klienci otrzymują 24-miesięczną gwarancję fabryczną, 

dzięki której zyskują pewność, że nasza technologia zawsze będzie spełniać 

wymagania użytkowników.



Hexagon Manufacturing Intelligence pomaga producentom 
przemysłowym rozwijać przełomowe technologie dzisiaj, a 
jutro – produkty zmieniające życie. Jako wiodący specjalista 
w zakresie metrologii i produkcji, ekspert w sondowaniu, 
myśleniu i działaniu dzięki zbieraniu, analizie i aktywnemu 
wykorzystywaniu danych zapewnia klientom pewność w 
zwiększaniu produkcji i wydajności przy jednoczesnym 
ulepszaniu jakości produktów.

Przez sieć lokalnych centrów serwisowych, zakładów 
produkcyjnych i biur sprzedaży na pięciu kontynentach 
kształtujemy zmiany w produkcji, aby stworzyć świat, 
w którym jakość zwiększa wydajność produkcji. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence jest częścią Hexagon 
(Nasdaq w Sztokholmie: HEXA B; hexagon.com), wiodącego 
globalnego dostawcy technologii informacyjnych 
zwiększających jakość i wydajność w zastosowaniach 
geoprzestrzennych i przemysłowych.

WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE MASZYNY POMIAROWE

SKANOWANIE LASEROWE

SONDY

PRZENOŚNE RAMIONA POMIAROWE

USŁUGI SERWISOWE

TRACKERY LASEROWE

SYSTEMY WIELOCZUJNIKOWE I OPTYCZNE

SKANERY W TECHNOLOGII ŚWIATŁA BIAŁEGO

OPROGRAMOWANIE METROLOGICZNE

CAD / CAM

OPROGRAMOWANIE DO STATYSTYCZNEJ ANALIZY PROCESU

ROZWIĄZANIA ZROBOTYZOWANE

RĘCZNE INSTRUMENTY POMIAROWE

OPROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIA I KOSZTORYSOWANIA
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