
Řešení systémů Absolute Tracker
Kompletní sortiment laser trackerů, od přenosných  
a velkoobjemových po automatizované a vysokoobjemové

Brožura
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Nejlepší  
laser trackery na světě
Laser trackery od společnosti Hexagon, navržené na základě patentované technologie, 
definují přenosnou a vysoce kvalitní metrologii. Absolutní interferometr, absolutní 
dálkoměr, přímé skenování, PowerLock, skenování SHINE, monitorování pomocí 
MeteoStation, přehledové kamery s vysokým rozlišením: to je řada technických prvků, 
která tvoří základ našich laser trackerů a která je v tomto odvětví bezkonkurenční.

Pro každou výrobní aplikaci o středním až velkém objemu existuje vhodné řešení z řady 
systémů Absolute Tracker, které může zajistit vyšší produktivitu a lepší výsledný produkt. 
Pro oddělení kvality, dílenské prostředí nebo výzkumné středisko, vždy existuje Absolute 
Tracker navržený tak, aby vám usnadnil výrobní proces.
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Laser trackery
Tracker pro každou aplikaci

Laser trackery mají různý tvar a velikost a jsou založené na odlišných technologiích. Zde se můžete 
seznámit s našimi systémy, které představují širší škálu aplikačních řešení, než může nabídnout kterýkoliv 
jiný výrobce.

Leica Absolute Tracker AT960 
Vlajková loď řady Absolute Tracker nabízející plné měření 6DoF, která může být součástí manuálních i 
automatizovaných kontrolních a výrobních systémů.

Leica Absolute Tracker AT930 
Prémiový 3D tracker pro vysoce přesné měření pomocí reflektoru, který lze použít v řadě aplikací.

Leica Absolute Tracker ATS600 
Průkopnický laser tracker s přímým skenováním, který poskytuje měření v metrologické přesnosti ze 
vzdálenosti až 60 metrů.

Leica Absolute Tracker AT500 
Tracker s mimořádně dlouhým dosahem navržený pro měření kdekoliv a s nejlepší použitelností ve své třídě.
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Skenery a sondy
Klíč k rozšíření funkčnosti trackeru

Skenery a sondy pro laser trackery od společnosti Hexagon mají odpověď na každou otázku ve výrobě, od kontroly po 
produkci, od jemných detailů po vysokou rychlost.

Absolute Scanner AS1 
Modulární vysoce výkonný 3D laserový skener založený na inovativní technologii SHINE pro extrémně rychlé měření na 
površích jakéhokoli typu a úpravy, nabízí ruční i automatizovaný režim.

Leica Absolute Scanner LAS 
Skener založený na technologii „flying-dot“ červeného laseru poskytuje dobrý měřicí výkon na nejrůznějších typech 
povrchů nebo barev.

Leica Absolute Scanner LAS-XL 
Velkoobjemový skener s 600 mm skenovacím řádkem a až metrovým odstupem, ideální pro rychlou kontrolu velkých 
povrchů bez nutnosti obětovat metrologickou přesnost.  

Leica T-Mac 
Klíčová součást automatizovaných řešení laser trackeru, která umožňuje bezkonkurenční, vysoce přesné řízení 
robotických systémů pro kontrolu i výrobu.

Leica T-Probe 
Vysoce přesné snímání 6DoF přináší do systémů AT960 nepřekonatelnou kontrolu skrytých bodů.

Leica B-Probeplus 
Snímání 6DoF základní úrovně, které umožňuje jednoduché měření skrytých oblastí pomocí systémů AT500.

Reflektory 
Řada typů a velikostí retroreflektorů usnadňuje hlavní funkci všech trackerů – vysoce přesné měření bodů ze 
vzdálenosti až 160 m.



Absolute Tracker
Základ absolutního výkonu

Bezkonkurenční produktivita a přenosnost řady Absolute Tracker stojí na inovativních technologiích, které z ní 
činí vrchol výkonného přenosného měření.

Absolutní produktivita

Absolutní spolehlivost

Absolutní přenosnost

Absolutní přesnost
• Absolutní interferometr (AIFM) kombinuje přesnost absolutního dálkoměru 

(ADM) s rychlostí interferometru
• Přesnost skenování v rámci pouhých 50 µm
• Přesnost jednoho bodu s reflektorem do 20 µm
• Patentované absolutní enkodéry zajišťují úhlovou přesnost bez nutnosti  

reference před použitím 
• Systémy kalibrované v laboratořích certifikovaných podle normy ISO 170250 

pro přesnost stanovenou normou ISO 10360-10

• Data bezkontaktního měření jsou shromažďována v rozsahu až 1,2 milionu 
bodů a 300 řádků/s

• Funkce orientace podle gravitace pro nivelační a vyrovnávací úkony
• Ultravelký měřicí dosah až 320 m v průměru
• Architektura pracující v reálném čase s dynamickým výkonem poskytuje 

rychlost přenosu dat 1 000 Hz
• Měření skrytých bodů pomocí bezdrátové sondy může zkrátit dobu měření 

až o 80 %

• Integrovaná jednotka MeteoStation pro monitorování prostředí
• Jednotka certifikovaná podle IEC se stupněm krytí IP54 pro náročná 

prostředí
• Široký rozsah provozní teploty -15 až 50 °C
• Integrovaný objektiv Mini Variozoom zajišťuje nepřetržitě zorné pole za 

všech světelných podmínek
• Plná záruka 24 měsíců a garantovaná životnost 10 let

• Integrovaná konstrukce typu vše v jednom
• Vestavěná Wi-Fi s funkcí skutečného přístupového bodu
• Baterie splňují předpisy IATA.
• Nezávislé napájení na baterie, které je možné měnit za provozu
• Pohodlné přepravní pouzdro pro snadnou mobilitu



Absolutní inovace
Průlomová technologie

Řada Absolute Tracker je vrcholem více než 200 let trvajících technologických inovací. Naše vývojová centra 
navíc neustále uvádějí na trh mnoho novinek.

Absolutní dálkoměr
Základ měření vzdálenosti laser trackerem, který poskytuje 
vysoce přesné 3D měření na vzdálenost až 160 m, byl poprvé 
představen s modelem LTD500 v roce 1995.

Absolutní interferometr
Absolutní interferometr, který kombinuje technologii 
interferometru a dálkoměru, je základem měření se 
šesti stupni volnosti (6DoF)  a poprvé byl představen s 
průkopnickým modelem AT901 v roce 2008. 

Technologie Enhanced Wave Form Digitiser
Enhanced Wave Form Digitiser je rozšíření technologie 
Wave Form Digitiser, kterou v měřicích aplikacích 
prosadila společnost Hexagon. Byla představena v roce 
2019 s modelem ATS600 a učinila z něj první laser tracker 
s přímým skenováním metrologické přesnosti.

PowerLock
Automatické zaměřování paprsku bylo představeno s 
modelem AT901 v roce 2009. Díky této technologii je práce 
s laser trackerem jednoduchá a intuitivní, redukuje nutnost 
proškolení a zkracuje doby procesu měření až o 30 %. 

Technologie SHINE
The Systematic High-Intelligence Noise Elimination (SHINE), 
kterou disponuje skener Absolute Scanner AS1, umožňuje 
měření bez skrytých nastavení, která by omezovala rychlost 
a šířku řádků skenování. Poskytuje tak špičkovou přesnost a 
plný výkon po celou dobu měření. 

Automatizace
Automatizované kontroly založené jak na technologii 
6DoF, tak 3D laser trackeru, dosáhla společnost Hexagon v 
90. letech se systémy LTD, a její vývoj vedl až k systémům 
AT960 a ATS600.

Ruční skenery
Ruční skenery provozované v místě měření ve spojení s laser 
trackerem přinášejí od roku 2004 rozšířené možnosti měření, 
jako je kontrola skrytých bodů a sběr dat mračen bodů.

Modulární koncept
Jedinečná modulární konstrukce skeneru Absolute 
Scanner AS1 je základem pro první skener na světě 
určený pro více hardwarových platforem. Poskytuje 
vysoký výkon jak s laser trackerem, tak s přenosným 
měřicím ramenem.

Řízení 7DoF
Metrologie trackeru Absolute Tracker 7DoF, založená na 
nejmodernějším protokolu EtherCAT, umožňuje přímé řízení 
jakéhokoliv robotického nebo číslicově řízeného systému v 
reálném čase. Byla průkopníkem ve vývoji automatizované 
výroby s metrologickou přesností.

Širokoúhlý reflektor
Retroreflektor Super CatEye je jedinečné řešení pro 3D 
měření bodů, které využívá speciální materiály a vysoce 
přesný tracker ke zvětšení rozsahu pro měření pomocí 
retroreflektoru bez přemístění trackeru.
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Úvod do 6DoF
Měření se šesti stupni volnosti

Měřicí možnosti laser trackeru lze rozšířit pomocí pokročilé technologie 6DoF. Díky přidání nezávislého snímače se 
soustavou LED cílů může tracker vypočítat nejen polohu, ale i orientaci. To umožňuje přesný výpočet 3D polohy bodů 
posunutých od hlavního bodu měření.

Z této funkce vyplývá schopnost měřit skryté oblasti tak, že záměrné přímce trackeru je díky příslušenství pro rozšíření 
sondy v podstatě umožněno dosáhnout za roh. Na pokročilejší úrovni to dovoluje použití skeneru, na který se může 
tracker navázat. Bude tak fungovat jako globální polohová reference, prostřednictvím níž lze přesně měřit každý z 
milionů bodů posbíraných skenerem.

naklápění

natáčení

klopení

D:  vzdálenost
V:  vertikální úhel
H:  horizontální úhel
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Laser tracker 6DoF

Hlavní vlastnosti

• Horizontální a vertikální měření úhlů spolu s měřením vzdálenosti vytváří 3D polohová data, zatímco 
soustava cílů kolem snímače poskytuje informace o orientaci.

• Špičková sonda sledovaná pokročilým systémem 6DoF může poskytovat téměř stejnou přesnost, jaké je 
možné dosáhnout pomocí retroreflektoru.

• Bezkontaktní skenery spolupracující s technologií 6DoF umožňují významné zvýšení produktivity díky 
vysokorychlostní digitalizaci mračna bodů posbíraného z kompletního povrchu.

• S modelem trackeru s rozšířeným rozsahem je plné měření 6DoF možné u velkého měřicího dosahu až do 
60 m v průměru.

• Tracker 6DoF je základem automatizovaných kontrolních a výrobních systémů, které umožňují přesný 
výkon nezávislý na přesnosti robota.

• Precizně kalibrovaná technologie Mini Variozoom umožňuje měření úhlů otáčení s přesností pouhých 0,01° 
na vzdálenost až 30 m.

Hlavní aplikace

Aplikace systémů 6DoF vyžaduje použití špičkového laser trackeru, jako je Leica Absolute Tracker AT960, a lze je 
použít ve dvou klíčových aplikačních kontextech.

Snímání sondou a skenování 
Systém 6DoF lze použít k zajištění globální polohové reference pro rozšířený snímací systém, který v bodě 
měření využívá příruční sondu nebo skener. To umožňuje měření skrytých bodů bez přemístění trackeru a rychlý 
sběr dat mračna bodů pro mapování kompletního povrchu.

Automatizace 
Se snímačem, jako je Leica T-Mac, nebo laserovým skenerem, jako je Absolute Scanner AS1 nebo Leica T-Scan 5, 
lze systém 6DoF použít k vytvoření plně automatizovaného kontrolního nebo dokonce výrobního systému, který 
je zcela nezávislý na přesnosti použitého robotického systému.
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Vlajkový systém se šesti stupni 
volnosti 
Leica Absolute Tracker AT960

Leica Absolute Tracker AT960 je první plně přenosný, dynamický laserový měřicí systém s 6DoF. Je to robustní řešení i 
pro ty nejnáročnější aplikace měření velkých objemů, je definicí absolutní rychlosti, přesnosti a přenosnosti.

Systém, který standardně nabízí jednoduché, ale sofistikované vysokorychlostní dynamické měření a je kompatibilní 
se špičkovými metrologickými snímači od společnosti Hexagon, představuje kompaktní řešení pro měření reflektorem, 
sondou nebo bezkontaktním skenerem a také pro výrobu řízenou strojem v reálném čase.

Tato kombinace špičkového výkonu s bezkonkurenční použitelností je ideálním řešením pro aplikace z oblasti leteckého 
a automobilového průmyslu, stavby lodí, výroby a mnoha dalších oblastí. Model AT960 stanovuje nový standard ve světě 
přenosného průmyslového měření.

Přenosná všestrannost
Systém je navržený tak, aby hladce zapadl do výrobního 
procesu, ať v oddělení kontroly kvality nebo in-line, 
ovládaný ručně nebo instalovaný na robotovi a fungující 
plně automaticky.

Nepřekonatelná přesnost
AIFM umožňuje trackeru AT960 měřit s jakýmkoliv 
snímačem s maximální nejistotou měření vzdálenosti 
pouhých ±10 µm.

Měření v různých rozsazích
Vyberte si ten správný model pro vaši aplikaci, ať 
potřebujete mezi trackerem a automatizační sestavou 
ne více než 5 m, nebo potřebujete vysoce přesné měření 
plného rozsahu s použitím reflektoru až do 80 m trackeru.

Inteligentní zoom
Za vzdálenost ke snímači 6DoF zodpovídá několik 
zoomovacích čoček vestavěné kamery Mini Variozoom. To 
poskytuje konstantní, jasný obraz konfigurace LED cílů, 
který umožňuje vyšší přesnost orientace systému na větší 
vzdálenosti.

Rychlý sběr dat
Polohová data mohou být trackerem sbírána rychlostí až 
1 000 Hz, zatímco naše bezkontaktní skenery dokážou 
registrovat až 1,2 milionu bodů za sekundu.

Připraveno na automatizaci
Laser tracker AT960 je se skenery Leica T-Mac a Leica 
T-Scan 5 plně připraven na automatizovanou kontrolu, 
montáž a výrobu v rámci robotické sestavy.
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Vysoce přesné snímání 6DoF
Leica T-Probe

Leica T-Probe je zcela bezdrátové řešení pro snímání skrytých a těžko přístupných bodů. S minimálními dobami nastavení 
a změnami pozice trackeru kombinovanými s vysokou rychlostí získávání bodů, automatickým rozpoznáním doteku a 
individuálně přiřaditelnými multifunkčními tlačítky je T-Probe klíčem k vysoce produktivnímu jednobodovému sběru dat.

Spolu se systémem Leica Absolute Tracker AT960 tvoří Leica T-Probe flexibilní řešení pro snímání sondou se špičkovým 
výkonem, a to s rozsahem až 30 m od trackeru. T-Probe – malá, lehká, uživatelsky komfortní, bezdrátová, napájená 
baterií a přesnější než jakákoliv jiná příruční sonda na světě, vám dá více než jen šest stupňů volnosti. Nabídne vám 
správnou cestu k měření.

Zvýšená produktivita
Schopnost snímání skrytých bodů umožňuje měření 
skrytých oblastí bez přemístění laser trackeru, a to s 
potenciálem zkrátit dobu měření až o 80 % ve srovnání s 
použitím reflektoru.

Snadná přenosnost
Inovativní konstrukce z uhlíkových vláken znamená, že 
T-Probe váží pouhých 0,64 kg, což společně s  
dlouhou výdrží baterie a kompletně bezdrátovým provozem 
umožňuje celý den měření bez únavy obsluhy.

Intuitivní provoz
Díky jednoduchému, automatizovanému procesu párování 
kombinovanému s přiřaditelnými multifunkčními tlačítky a 
automatickým rozpoznáním doteku je sondu T-Probe velmi 
snadné používat i s malým zaškolením.

Neomezená škála doteků
Široká škála variant doteků a hrotů usnadňuje snímání 
v různých aplikacích a nabízí flexibilitu měření, která je 
zvláště důležitá pro GD&T.

Průbojník
Se specializovaným průbojníkem můžete nejen najít 
přesnou polohu, kde vyvrtat díru, ale také označit objekt 
připravený k děrování.

Bezchybné měření
Při měření dílů pomocí reflektorů upevněných na držácích 
je nutné ručně kompenzovat posun, což je často přehlížený 
krok a běžná příčina nepřesných výsledků. T-Probe tento 
problém eliminuje pomocí bezchybného automatického 
rozpoznání doteku.
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Úvod do laserového skenování
Sběr a používání 3D dat mračna bodů
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Laserové skenery pracují ve spojení s globálním 
referenčním systémem, například laser trackerem nebo 
přenosným měřicím ramenem, aby vytvořily 3D model 
povrchu celého dílu. Vzhledem k vysoké hustotě dat, 
(jedná se o miliony jednotlivých datových bodů) se těmto 
modelům obvykle říká „mračna bodů‘.

Skener digitalizuje součást tak, že na ni promítne laserový 
řádek a poté detekuje a analyzuje vlastnosti zpětně 
odraženého paprsku. Tyto informace jsou interpretovány 
jako miliony jednotlivých datových bodů, které společně 
představují geometrii naskenovaného povrchu a prvků.

Laserové skenery mají různou formu a sílu a jsou navržené 
pro konkrétní účely. Výsledkem může být širší laserový 
skenovací řádek pro rychlejší pokrytí dílu, větší odstup pro 
snadnější pokrytí skrytých bodů, rychlejší zachycení dat 
pro vysokorychlostní skenování nebo laserový koncept 
navržený pro konzistenci napříč různými typy povrchů.
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Technologie laserového skenování

Hlavní vlastnosti

• Celková rychlost získávání dat laserovým skenerem je definována počtem bodů nasnímaných za sekundu, šířkou 
dráhy skenování a hustotou bodů na skenovací řádek.

• Složité součásti se spoustou zakřivení, různou strukturou nebo řadou prvků, jako jsou např. díry, budou těžit ze 
skenování s vyšší hustotou bodů, která dokáže zaznamenat jemnější detaily, ale může trvat déle.

• Pro větší a jednotnější povrchy s menším počtem jemných detailů může být vhodnější skener se širším skenovacím 
řádkem, který znamená vyšší rychlost měření.

• Optické filtry umožňují skenerům potlačit vliv okolního osvětlení ignorováním všech vlnových délek světla kromě 
těch, které používá laser.

• Automatické řízení expozice umožňuje automaticky upravovat v reálném čase intenzitu laseru a vzít v úvahu změny 
barvy a odrazivosti materiálu, které by jinak ztížily digitalizaci materiálu.

Hlavní aplikace

Laserové skenování lze v kontextu průmyslového měření použít k několika různým účelům, které spadají do dvou 
širokých kategorií.

Kontrola a ověření 
3D mračno bodů vytvořené laserovým skenovacím systémem lze použít ke kontrole rozměrů nebo GD&T a výsledky 
porovnat proti nominálním CAD hodnotám. Při porovnání mračna s CAD lze překrýt velká mračna bodů přes CAD model 
a provést rychlou vizuální kontrolu odchylek. Laserové skenování lze rovněž použít k tradiční (bez CADu) kontrole 
konstrukce a rozměrů prvků.

Reverzní inženýrství 
Může být užitečné vzít fyzický díl, změřit ho pro určení jeho charakteristik, a poté data zpracovat pro vytvoření 
CAD modelu. Tato metoda se často používá v situacích, kdy je proces návrhu produktu z velké části ruční, např. u 
automobilového designu. Některé aplikace na tomto poli lze dokonce provést přímo z naskenovaných dat mračen bodů 
nebo ze síťového modelu bez nutnosti vytvoření úplného CAD modelu.
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Absolutní výkon 
Absolute Scanner AS1

Absolute Scanner AS1, postavený na unikátní technologii SHINE, vždy poskytuje maximální skenovací výkon, i u těch 
nejnáročnějších součástí. Tento inovativní expoziční režim umožňuje skeneru AS1 skenovat bez snížení kvality a produktivity 
libovolné materiály, ať potřebujete změřit lesklé černé plastové komponenty automobilu nebo tvarované díly z uhlíkových 
vláken. Maximální frekvence a plná šířka laserového řádku, bez sprejování a bez nutného snížení rychlosti skenování.

To vše s použitím skeneru postaveným na jedinečně modulární hardwarové architektuře, která umožňuje jeho připojení 
na různá vysoce přesná metrologická zařízení v závislosti na aplikaci. Použijte skener AS1 s polohovací jednotkou Absolute 
Positioner AP21 a trackerem Absolute Tracker AT960 pro rozsáhlejší nebo automatizované aplikace, nebo skener 
namontujte na rameno Absolute Arm pro skenování malých až středně velkých komponentů bez nutnosti dodržení přímé 
viditelnosti na tracker.

Inovace pomocí SHINE
Technologie Systematic High-Intelligence Noise Elimination 
(SHINE) je klíčem k vysokému skenovacímu výkonu AS1. 
Čistší a kvalitnější data jsou shromažďována rychleji, a to i u 
náročných typů povrchů a povrchových úprav.

Vždy s vysokou rychlostí
Skener AS1 se může pochlubit mimořádně širokým 
skenovacím řádkem 150 mm v průměru. Není třeba tento 
rozsah zužovat ani zpomalovat špičkovou rychlost sběru 
dat 300 řádků/s. Se skenerem AS1 je to jednoduché - po 
celou dobu poskytuje plný výkon.

Jedinečné použití
Robustní konstrukce, s níž lze snadno manévrovat jednou 
rukou; projektovaný laserový dálkoměr, který usnadňuje 
správné umístění skeneru; kompatibilita se všemi hlavními 
metrologickými softwarovými platformami; vysoký 
výkon na 99 % povrchů při použití výchozího nastavení; 
přizpůsobitelné měřicí profily volitelné přímo na skeneru. 
AS1 je z hlediska užívání nejpřívětivějším laserovým 
skenerem, jaký byl kdy navržen.

Přesnost polohování
Výkon Absolute Scanner AS1 je podpořen polohovací 
jednotkou Absolute Positioner AP21, na které je 
namontován. Model AP21 se může pochlubit vysoce 
přesným reflektorem, který lze pomocí AT960 přesně 
sledovat na vzdálenost až 30 m, a umístěním LED diod, 
které kamera Mini Variozoom může použít k výpočtu 
vysoce přesných informací o orientaci. 

Vylepšená přenosnost 
K připojení skeneru ke trackeru je potřeba jediný datový kabel 
Ethernet. Toto připojení probíhá přes kompaktní a lehký 
Connect Box a AT Controller, které jsou navrženy k připevnění 
na jakýkoli standardní stojan trackeru. Celý systém lze 
napájet z jednoho zdroje, ať jde o jediný napájecí kabel 
střídavého proudu nebo baterii vyměnitelnou za provozu, 
která umožňuje až 9 hodin nepřetržitého skenování. 

Připraveno na automatizaci
Absolute Scanner AS1 je skener nové generace, 
přizpůsobený pro automatickou kontrolu s robotickým 
systémem. Perfektní výkon při výchozím nastavení 
expozice a vysokorychlostní sběr dat až 1,2 milionu bodů/s 
je ideální pro řadu automatizovaných výrobních aplikací, 
od systematické in-line kontroly až po statistické kontroly 
v oddělení kontroly kvality.
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Absolutní všestrannost
Využití u systémů Absolute Tracker i u měřicích ramen 
Absolute Arm

Absolute Scanner AS1 má jedinečnou schopnost pracovat jak se systémem Absolute Arm, tak s laserovým trackerem 
Absolute Tracker.

Používání s laser trackerem
Skener je jednoduše namontován na polohovací jednotku 
Absolute Positioner AP21, což umožňuje jeho sledování 
pomocí laser trackeru AT960 v rozsahu měření 30 m v 
průměru, ať je používán jako ruční skener nebo integrovaný 
do automatizovaného kontrolního systému.

Používání s měřicím ramenem
Skener se jednoduše namontuje přímo na jakékoli 7osé 
rameno Absolute Arm, což umožňuje přesné skenování 
a kontrolu skryté oblasti v rozsahu měření mezi 2 a 4,5 
m v průměru.

Demontáž a opětovná montáž trvá jen několik sekund a uživatel ji celou provádí bez speciálních nástrojů. Tato průlomová 
úroveň interoperability přichází díky patentovanému kinematickému kloubu společnosti Hexagon, který umožňuje rychlou 
montáž sond a skenerů na řadu produktů bez nutnosti časově náročného nastavení.

Aplikace
Existuje mnoho způsobů, jak lze jedinečný modulární koncept skeneru AS1 použít ve prospěch výrobců, a to především 
snížením investic potřebných k nastavení procesů kontroly kvality v různých částech výrobního procesu.

Automobilový průmysl
V automobilové průmyslu lze podle potřeby přesouvat 
stejný modul skeneru AS1 mezi ramenem Absolute Arm 
používaným pro kontrolu kvality interiéru a polohovacím 
zařízením AP21 a trackerem Absolute Tracker provádějícím 
kontrolu spár a mezer.

Letecký průmysl
V leteckém průmyslu lze skener AS1 podle potřeby přepínat 
mezi skenováním žeber uvnitř konstrukce křídla pomocí 
ramene Absolute Arm a vnějšího povrchu křídla pomocí 
polohovacího zařízení AP21 a trackeru Absolute Tracker.
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Absolutní jednoduchost
Leica Absolute Scanner LAS

Lehký, ergonomický a navržený pro jednoduché použití v náročném dílenském prostředí – skener Leica Absolute 
Scanner LAS je uživatelsky přívětivý, univerzální ruční laserový skener, který představuje vynikající investici.

Na základě koncepce skenování „flying-dot“ nabízí vynikající výkon při kontrole povrchu volných tvarů. Automatickou 
úpravou intenzity laseru bez zásahu uživatele lze docílit nejlepších možných výsledků při jediném průchodu skeneru.

LAS je automaticky rozpoznán laser trackerem a umožňuje bezproblémové přepínání mezi měřením pomocí reflektoru, 
sondy a skeneru, přičemž uživatelé mohou také hlavním tlačítkem vybírat z přednastavených režimů snímání a použít 
správné nastavení pro každou sekci dílu. Skener je kromě LED signalizace a zvukové indikace vybaven integrovaným 
naváděcím světlem, třemi indikátory záměrné přímky a hmatovou zpětnou vazbou. Poskytuje tak i těm nejméně 
zkušeným uživatelům naprostou jistotu při jeho používání. Díky stupni krytí proti prachu IP50 a možnosti bateriového 
napájení představuje model LAS příruční skenovací řešení, které je možné vzít skutečně kamkoliv.

Kompletní přenosnost
S volitelným napájením na baterie lze LAS vzít do 
nejodlehlejších oblastí a měřit s ním tam, kde není k 
dispozici elektrická síť.

Maximální použitelnost
Skener LAS byl navržen s jasným cílem snadného použití 
a za tímto účelem je vybaven integrovaným naváděcím 
světlem, indikátory záměrné přímky, vizuální, akustickou a 
hmatovou zpětnou vazbou a přímo na skeneru lze vybírat 
režimy skenování.

Výkon ručního provozu
Lehké pouzdro vyrobené z uhlíkových vláken minimalizuje 
únavu uživatele a dělá z LAS ideální volbu pro různé 
aplikace ručního skenování.

Okamžité výsledky
Protože je po procesu měření zapotřebí jen velmi malé 
zpracování, poskytuje skener LAS data měření, která jsou 
připravena k použití již od okamžiku pořízení.

Možnost skenování různých povrchů
Známé výhody unikátní technologie skenování flying-
dot od společnosti Hexagon znamenají, že lze na jediný 
průchod skeneru změřit jakýkoliv povrch, dokonce i s 
různými materiály a povrchovými úpravami.

Robustní konstrukce
Konstrukce skeneru LAS s krytím IP50 poskytuje 
flexibilitu a odolnost v náročném okolním prostředí bez 
snížení měřicího výkonu.
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Absolutní rozsah 
Leica Absolute Scanner LAS-XL 

Leica Absolute Scanner LAS-XL, který přináší do světa bezkontaktního měření zcela novou dimenzi rozsahu a účinnosti, 
umožňuje kontrolu kvality metrologické přesnosti v nových oblastech výroby.

Skener LAS-XL nově definuje produktivitu skenování povrchů u mimořádně velkých objemů. Šířka skenovacího řádku až 
600 mm a odstup až 1 000 mm činí z tohoto skeneru zařízení vhodné pro rychlé skenování velkých objemů. Nechte skener 
dělat jeho práci s minimálními změnami stanice a přesností do 150 µm.

Díky principu skenování „flying dot“ snadno zvládne skenování různých povrchů. Měření hlubokých zahloubení a skrytých 
oblastí již není nepříjemným úkolem. Leica Absolute Scanner LAS-XL do světa vysoce přesné metrologie poprvé přináší 
skenování mimořádně velkých objektů a rychlou 3D digitalizaci. 

Odstup a skenování
Šířka skenovacího řádku až 600 mm a odstup až 1 000 mm 
jsou klíčem k produktivitě skeneru LAS-XL.

Měření skrytých oblastí
S takto velkým odstupem měření již nejsou překážkou 
ani hluboké skryté oblasti, jak tomu je často v případě 
tradiční metrologie a běžných skenerů.

Vyšší produktivita
Skener LAS-XL umožňuje dlouhé, pečlivé průchody nad 
měřenými objekty, během nichž shromáždí naskenovaná data 
za mnohem kratší dobu než tradiční metrologické skenery.

Přesnost podle potřeby
S přesností do 150 µm si skener LAS-XL zachovává výkon 
metrologické přesnosti potřebný pro smysluplné měření.

Možnost skenování různých povrchů
Známé výhody unikátní technologie skenování flying-
dot od společnosti Hexagon znamenají, že lze na jediný 
průchod skeneru změřit jakýkoliv povrch, dokonce i s 
různými materiály a povrchovými úpravami.

Bateriový provoz
Napájení z baterie umožňuje skeneru LAS-XL pracovat 
celý den mimo oddělení kontroly kvality v místech, kde je 
skenování velkých objektů nejvíce potřeba.
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Úvod do 3D měření
Měření přímo z laserového trackeru
Původní schopnost laser trackeru, 3D měření, je stále důležitou součástí nástrojové sady trackeru. Díky identifikaci 
vašeho bodu měření specializovaným retroreflektorem lze během pár sekund zaznamenat jeho přesnou geometrii. S 
laser trackerem lze provádět vysoce přesné kontrolní a vyrovnávací úkony u extra velkých objemů měření až do 320 m v 
průměru.

Laser tracker vybavený funkcí PowerLock může zkrátit dobu měření až o 30 % detekcí cílů reflektorů v zorném poli 
trackeru bez nutnosti zásahu operátora. To je zvláště užitečné, pokud je přerušena přímá viditelnost, jak se může stát 
v rušném pracovním prostředí. S novou technologií Enhanced Wave Form Digitiser lze provádět přesné měření jednot-
livých 3D bodů i bez cíle - výpočet se provádí přímo do bodu měření, a to s metrologickou přesností. 

D : vzdálenost
V: vertikální úhel
H: horizontální úhel
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Laserový tracker

Hlavní vlastnosti

• Horizontální a vertikální měření úhlů v kombinaci s měřením vzdálenosti umožňuje vypočítat umístění bodu v 
trojrozměrném prostoru s přesností vzdálenosti do pouhých 10 µm.

• Měření pomocí reflektorů umožňuje uživateli prozkoumat kompletní měřicí objem laser trackeru – měření může začít 
bezprostředně před laser trackerem (neexistuje žádná minimální vzdálenost) a může dosahovat až 160 m daleko.

• 3D měření pomocí reflektorů je nejpřesnější způsob, jak přemístit tracker v příslušném souřadnicovém systému při 
přesunu na novou stanici k pokrytí většího objemu měření.

• Inovativní přímé skenování využívá stejný princip měření jako měření k reflektoru, používá síť individuálně 
zachycených 3D datových bodů nasbíraných přímo trackerem k vytvoření 3D mračna bodů na velké ploše.

• Umístěním reflektoru na nástroj nebo přímým měřením pomocí přímého skenování je možné sledovat souřadnice 
bodu v reálném čase, což umožňuje rychlé úpravy.

Hlavní aplikace

Velkoobjemové 3D měření laser trackerem je rychlé a přesné řešení v celé řadě hlavních průmyslových aplikací.

Kontrola kvality 
Měření samostatných bodů pro kontrolu geometrie je základem kontroly kvality a s kombinací laser trackeru a reflektoru 
může být provedeno rychle a s vysokou přesností i na velké vzdálenosti. Použití přímého skenování přidává možnost 
kontrolovat velké povrchy s lehkostí a metrologickou přesností bez obsluhy v místě měření.

Sestavení a úprava 
Procesy vyrovnání a úpravy založené na instalovaných soustavách více reflektorů jsou klíčovým nástrojem pro celou 
řadu velkoobjemových montážních aplikací. Se zavedením přímého skenování je tento proces ještě jednodušší a 
rychlejší, pokud je použito v kombinaci s měřením pomocí reflektoru pro počáteční vyrovnání.
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První tracker s přímým skenováním
Leica Absolute Tracker ATS600

Vůbec první laser tracker na světě pro přímé skenování překlenuje mezeru mezi měřením bod po bodu a pokročilým 
laserovým skenováním, a to v měřítku, kterého dřív mohly dosahovat pouze pozemní laserové skenery. Leica Absolute 
Tracker ATS600 poskytuje rozsáhlé možnosti přímého měření při trojnásobné přesnosti předních pozemních skenerů 
a zároveň celý proces měření určuje do zavedeného metrologického pracovního postupu – výsledky jsou poskytovány 
okamžitě na místě bez nutnosti následného zpracování.

Tracker ATS600 je založený na prověřené technologii Enhanced Wave Form Digitiser, kterou využívají geodetické nástroje 
s vysokým rozlišením. Ta kombinuje technologii měření na bázi doby průletu a fázového posunu, aby zajistila rychlé 
měření na dlouhé vzdálenosti bez nutnosti použít v bodě měření cíl. Vůbec poprvé se podařilo vylepšit přesnost této 
technologie na metrologickou úroveň. Lze tak provádět bezkontaktní měření se šumem do 80 µm (1σ) – což je výrazně 
přesnější než předchozí měřicí systémy na bázi WFD. 

Účinnost při velkoobjemovém měření
Rozsah ATS600 se zásadně liší od jakéhokoliv 
srovnatelného metrologického systému. Přímé skenování 
s metrologickou přesností do 300 µm je zaručeno na 
vzdálenost až 60 m od trackeru.

Metrologické postupy
Přímé skenování je zcela integrováno do metrologicky 
orientovaného pracovního postupu, přičemž všechna 
naměřená data jsou sbírána rychlostí až 1 000 Hz a rychle 
dodávána do metrologického softwaru.

Jednoduchý provoz
Měření je snadný proces pro jednoho uživatele, při kterém 
lze snadno identifikovat cíle a efektivně poskytovat a 
zpracovávat výsledky. Vylepšené funkce dále zlepšují 
přesnost a produktivitu, od rastrového skenování a zoomu 
s vysokým rozlišením až po panoramatické snímky a profily 
Line Scan (čárový sken) a Ring Scan (kruhový sken).

Rychlé měření
Plně konfigurovatelná hustota datových bodů uživatelům 
umožňuje přizpůsobit úroveň přesnosti a rychlosti 
měřicího procesu podle své aplikace – od rychlé kontroly 
při rychlosti 10 s na m² až po vysoce přesné skenování při 
rychlosti 135 s na m².

Automatická kontrola
ATS600 byl navržen s ohledem na automatizaci. S 
minimálním zásahem ze strany uživatele jej lze nastavit 
tak, aby prováděl mnoho opakovaných měření bez nutnosti 
přemístění stanice.

Selektivní mřížka
ATS600 pracuje na principu selektivního skenování, 
kde uživatel definuje oblast, která se má změřit, 
(prostřednictvím přehledové kamery nebo nominálních dat, 
jako je CAD) spolu s požadovanou hustotou měřicích bodů. 
V kombinaci s 3D orientačními daty je výsledkem jednotná 
mřížka bodů přesně reprezentující celý měřený povrch.
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Špičkové 3D měření 
Leica Absolute Tracker AT930

Leica Absolute Tracker AT930 je příští generací 3D laser trackeru vybaveného absolutním interferometrem, který 
mu dává možnost provádět vysokorychlostní dynamická měření a tím ho odlišuje od konkurence. S automatickým 
zaměřením cíle, architekturou pracující v reálném čase a schopností okamžitě obnovit přerušený paprsek se jedná o 
rychlý, přesný a uživatelsky komfortní způsob měření s pomocí reflektorů.

Měřicí dosah
AT930 nemá žádný minimální odstup. Jedinečně se tak 
hodí pro měření ve stísněných prostorech, ale zároveň je 
schopen měřit až z 80 m.

Chytré připojení
Bezdrátový provoz na baterii umožňuje použití na 
autonomních vozidlech a funkce PowerLock propůjčuje 
systému možnost lokalizovat se v souřadnicové soustavě 
a automaticky provádět kontrolní úkoly.

Nepřekonatelná přesnost
AIFM umožňuje trackeru AT930 měřit s jakýmkoliv 
snímačem s maximální nejistotou měření vzdálenosti 
pouhých +/-10 µm.

Robustní konstrukce
Systém AT930 je certifikovaný podle IEC se stupněm krytí 
IP54. Jde tak o perfektní nástroj do dílenského prostředí.

Výstup dat v reálném čase
Při použití volitelného balíčku Real-Time Feature Pack je 
možné exportovat až 1 000 bodů/s s minimálním zpozděním 
a vysoce přesnými časovými razítky, což je důležité pro 
specializované aplikace s vysokorychlostním měřením.

Kalibrace stroje 
Kompatibilita s naším specializovaným širokoúhlým 
reflektorem Super CatEye umožňuje použít AT930 při 
rychlé a vysoce přesné kalibraci obráběcích strojů. 
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Připraven měřit kdekoliv 
Leica Absolute Tracker AT500 

Leica Absolute Tracker AT500, první skutečně univerzální řešení pro měření laserovými trackery, je plně napájen z 
baterie a má integrovanou řídicí jednotku. To z něj činí nejpřenosnější a nejsnadněji nastavitelné zařízení z řady systémů 
Absolute Tracker. Jednoduchá obsluha tohoto systému hraje klíčovou roli při zvyšování produktivity, od snadných funkcí 
měření pomocí reflektorů s velmi dlouhým dosahem až po základní funkce snímání v 6 stupních volnosti, které poskytuje 
sonda B-Probeplus. AT500 má robustní konstrukci a funguje i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Měření kdekoliv
AT500 se může pochlubit stupněm krytí IP54 proti vlivům 
prostředí a rozšířeným rozsahem pracovních teplot od 
-15°C do +50°C.

Sondy nové generace
Sonda B-Probeplus s bateriovým napájením přináší do 
oblasti laserových trackerů základní ruční snímání se 
6 stupni volnosti. Sonda se ovládá lépe než předchozí 
generace, má rozšířený akceptační úhel a větší dosah.

Integrované funkce
Baterie, které napájejí AT500, byly zabudovány do hlavy 
trackeru. Z tohoto systému tak činí ideální zařízení pro 
provoz mimo tradiční inspekční místa.

Informace o měření 6DoF v reálném čase 
Digitální výstup sondy B-Probeplus poskytuje uživatelům 
přímou zpětnou vazbu z měření. To zjednodušuje a 
urychluje snímání a je obzvláště užitečné při podpůrných 
vrtacích aplikacích v kombinaci s příslušenstvím pro razicí 
nástroje. 

Rozšířený dosah
Měřicí dosah AT500 při měření reflektorem sahá v objemu 
až do 320 metrů v průměru, což z něj činí ideální řešení pro 
kontrolu velkých konstrukcí. 

Snadné zvýšení produktivity
Ovládání jedním tlačítkem v kombinaci s připojením k 
přístupovému bodu WiFi a integrovanými bateriemi činí 
z AT500 nejjednodušší tracker na trhu. Není omezen 
na svislou polohu - lze jej používat v jakékoliv orientaci, 
včetně obrácené.
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Budoucnost automatizace
Průmyslová automatizace je již dlouho považována za budoucnost výroby. S laser trackery je automatizovaná 
kontrola a výroba nezávislá na nespolehlivé přesnosti robotů. Takové nástroje kombinují jemnou pozornost k 
detailům specifickou pro manuální výrobu s nepřekonatelnými výhodami produktivity automatizovaných sestav.

6DoF s trackerem AT960

Dynamické měření polohy a orientace pohyblivého 
snímače, které poskytuje technologie 6DoF, umožňuje 
řadu vysoce produktivních automatizovaných kontrolních 
systémů založených na trackeru Leica Absolute 
Tracker AT960. Se správnými snímači lze automatizovat 
kontrolu jednotlivými body, mračny bodů a kamerou, 
a to s jakoukoli realizovatelnou kombinací robotických 
ramen, otočných stolů, pojezdových drah, izolačních 
stěn, integrovaných řídicích stanic a měničů nástrojů 
pro automatickou výměnu snímačů. Výsledkem je 
automatizovaný systém, který poskytuje přesnost zcela 
nezávislou na přesnosti pohyblivých součástí systému.

7DoF s trackerem AT960

Řídicí systémy automatizované výroby jsou možné díky 
přidání sady Real-Time Feature Pack od společnosti 
Hexagon, která upgraduje AT960 tak, aby splňoval 
pevně dané požadavky na předávání naměřených dat 
při robotickém řízení v reálném čase. Takový systém 
7DoF, postavený na průkopnickém protokolu EtherCAT 
(Ethernet for Control Automation Technology), může 
poskytovat precizní a přesné řízení v aplikacích 
zahrnujících procesy, jako je obrábění nebo montáž dílů, 
a zajišťovat ve výrobním procesu dosud nevídané úrovně 
přesnosti. Kontroluje a zlepšuje totiž kvalitu během 
výroby dílu, nikoliv až poté.

Přímé skenování s ATS600

Unikátní funkce přímého skenování, kterou disponuje 
tracker Leica Absolute Tracker ATS600, představuje 
jednoduchou formu automatizace měření, kterou lze 
snadno aplikovat na celou řadu kontrolních aplikací. 
Snímač ani operátor nemusí být přítomni v místě měření.  
Stačí tak umístit díly do zorného pole trackeru a nechat je 
automaticky zkontrolovat několika softwarovými příkazy. 

Autonomní mobilní inspekce

Další inovativní forma automatizace inspekce je založena 
na charakteristickém převedení laserových trackerů, které 
umožňuje montáž na automatizované řízené vozidlo (AGV) 
nebo autonomní mobilní robot (AMR). Díky bateriovému 
provozu a příslušenství pro bezdrátový přenos dat, jako  
je WRTL, lze systémy Absolute Tracker naprogramovat  
tak, aby zcela samostatně prováděly automatizované 
kontrolní úkoly. Systémy mohou zahrnovat pouze jeden  
nebo i více mobilních trackerů vybavených technologií se  
6 stupni volnosti ve spojení s mobilními robotickými rameny 
vybavenými měřicími senzory.
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Automatizační nástroje
Automatizační příslušenství a snímače

Hlavním prvkem automatizačních řešení od společnosti Hexagon s využitím laser trackerů jsou špičkové schopnosti 
systému Leica Absolute Tracker AT960. Spoléhají však i na řadu vysoce kvalitních technologií snímačů a na výběr 
pomocného příslušenství, které rozšiřuje možnosti automatizace měření.

Leica T-Mac
Sledovací zařízení 6DoF, speciálně navržené pro 
automatizované aplikace. Jedná se o polohovací 
zařízení, které se upevňuje na robota a které lze rozšířit 
o různé sondy a snímače pro zajištění automatických 
kontrolních systémů. Jelikož je sledovatelný s vysokou 
přesností až 30 m od trackeru, je i on kombinací se 
speciálně navrženými obráběcími stroji základem 
automatizovaných výrobních řešení.

Automatizace skeneru 
Systémy Laser Tracker lze vybavit buď špičkovým skenerem 
Absolute Scanner AS1, nebo osvědčeným skenerem Leica 
T-Scan 5.  Oba skenery poskytují dynamická měření s 
vysokým výkonem, který je potřebný pro udržení kroku s 
dnešními zvyšujícími se rychlostmi robotů.

Širokoúhlé vyrovnání
Širokoúhlé reflektory jsou důležitým nástrojem pro 
systémy, které pro měření používají více trackerů 
nebo umisťují měřené díly na otočné stoly. Díky 150° 
akceptačnímu úhlu lze použít reflektor Super CatEye k 
rychlému a snadnému vyrovnání každé z pozic ve stejném 
referenčním souřadnicovém systému měření, čímž jsou 
výsledky spolehlivější a přesnější.

Měnič nástrojů
V rámci vysoce všestranných automatizovaných 
kontrolních sestav, které zahrnují snímání sondou, 
skenerem a kamerou, umožňuje měnič nástrojů speciálně 
naprogramovanému systému měnit snímače přímo 
během měřicího programu, což přináší bezkonkurenční 
účinnost automatizace.

Roboty a obráběcí stroje 
Naše automatizační řešení s využitím laser trackerů 
jsou kompatibilní s produkty všech předních výrobců 
robotických ramen, ať již jednoduchých jednoosých, nebo 
propracovaných sedmiosých systémů, které umožňují 
snímači v místě měření úplnou volnost pohybu. Systémy 
lze dokonce integrovat do velkých obráběcích strojů a 
poskytovat tak výrobní systémy s metrologickými funkcemi.

Otočné stoly a pojezdové dráhy
Otočné stoly a pojezdové dráhy jsou klíčovou součástí 
nástrojové sady pro automatizaci měření. Umožňují 
větší volnost pohybu robota, který řídí polohu snímače, 
nebo se používají k tomu, aby pohybovaly kontrolovaným 
dílem. S pomocí zkušeného integrátora je lze nastavit 
jednotlivě pro jednoduché systémy nebo použít ve 
velkých konfiguracích s více jednotkami pro složitější 
automatizované měřicí procesy.



Reflektory 
Retroreflektor pro každou aplikaci

S automatickým zaměřením cíle, architekturou pracující v reálném čase a schopností okamžitě obnovit přerušený paprsek, 
je měření pomocí retroreflektorů rychlé, přesné a snadné. Nabízíme reflektory, které vyhoví potřebám každé aplikce.

Reflektor Super CatEye

Ultra široký vstupní úhel 
Reflektor Super CatEye nabízí jedinečný ultra široký 
vstupní úhel pro laser, navržený tak, aby zajistil zvýšení 
produktivity bez nutnosti nákladných investic do dalších 
složitějších technických zařízení.

Reflektor Red Ring

Maximální přesnost ve 3D 
Reflektory Red Ring jsou absolutním standardem pro 
přesné 3D měření. Jde o přesné reflektory v podobě 
rohové kostky s povrchem z tvrzené oceli, dostupné ve 
třech velikostech (1,5 ”, 7/8” a 0,5 ”). 

Reflektor Tooling Ball

Základní měření s reflektorem 
Pro situace, kdy je možnost provádět mnoho měření 
důležitější než nejvyšší stupeň přesnosti, je vhodný 
Tooling Ball reflektor, retroreflektor základní úrovně pro 
širokou škálu průmyslových aplikací. 

Reflektor Fixed Installation

Pevně montované spolehlivé měření 
U aplikací, kde je potřeba provádět stejná měření 
opakovaně, představuje retroreflektor s možností pevné 
montáže robustní a nákladově efektivní řešení.

Super CatEye Reference Target 

Montovatelné ultra širokoúhlé měření 
Varianta reflektoru Super CatEye, Super CatEye Reference 
Target, nabízí stejný, ultra široký akceptační úhel a přitom 
se dá přímo připevnit na povrch, buď magneticky nebo 
prostřednictvím jeho středového otvoru 6 mm se závitem 
M4. Je tak ideální pro úlohy kalibrací strojů a tvorbu 
referenčních systémů pro laserové trackery.

Reflektor Break Resistant

Odolnost pro dílenské prostředí  
Odolné Break Resistant reflektory jsou navržené pro 
náročná průmyslová prostředí a nabízejí tak robustnější 
konstrukci.
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Příslušenství 
Vytěžte z technologie laser trackeru co nejvíce

Široká škála příslušenství pro laser trackery, které bylo navrženo na základě komplexního přístupu k inovacím, nabízí 
přidané funkce, zvýšenou produktivitu a pokrývá všechny potřeby.

Doteky sond

Stativy a stojany

Nástěnné držáky

Nivelační jednotkaVozík pro měřicí přístroje

Navštivte náš e-shop



HxGN SFx | Asset Management  
Chytrá volba pro  
chytrou výrobu
Údaje o výkonu měřicího systému v reálném čase na 
centralizovaném a uživatelsky přívětivém ovládacím 
panelu jsou nyní standardem
HxGN SFx | Asset Management poskytuje jednoduchý, přesný a spolehlivý způsob monitorování a analýzy výkonu 
klíčového vybavení prostřednictvím centralizovaného a uživatelsky přívětivého ovládacího panelu. Ať se systémy 
nacházejí v rámci jednoho výrobního závodu nebo na různých místech po celém světě.

Toto řešení poskytuje výrobcům snadný a intuitivní přístup k důležitým informacím v reálném čase,  
což umožňuje rozhodování na základě kvalitnějších informací. Chytré měření a monitoring jsou  
budoucností chytré výroby.

• Monitoring a správa stavu, využití a výkonu zařízení.

• Bezpečný přístup k informacím odkudkoli v reálném čase.

• Identifikujte kritická místa výroby.

• Přizpůsobitelná upozornění na kritické události.

• Snadné vyhledání jednoho i více systémů pomocí GPS sledování.

• Sleduje vybavení na jednom nebo více místech po celém světě.

Řešení HxGN SFx | Asset Management je plně kompatibilní se všemi modely Absolute Tracker současné generace. Každý 
Absolute Tracker je nyní standardně dodáván s licencí HxGN SFx | Asset Management PRO, platnou po celou dobu trvání 
záruční doby (včetně prodloužené záruční doby). Funkce HxGN SFx | Asset Management lze rozšířit o geolokační informace 
přidáním doplňku GPS (se speciální slevou při nákupu společně s trackerem).
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Přední metrologický software 
Řízení nástrojů pro špičkovou kontrolu

Hexagon nabízí širokou škálu individuálně přizpůsobitelných softwarových balíčků. To samé platí i pro hardwarová 
řešení. Ta jsou navržená pro dokonalou funkčnost jak s mnoha pokročilými platformami vyvinutými společností 
Hexagon, tak s nejlepšími dostupnými programy třetích stran.

Software společnosti Hexagon

Software výrobců třetích stran

HxGN Robotic
Automation

RoboDyn

PolyWorks®

VISI ReverseInspire* PC-DMIS

Silma / X4-iRobotDM Works

SpatialAnalyzer

Metrolog X4 Verisurf

TRAC-CHECK

*Každý Absolute Tracker je nyní dodáván s bezplatnou roční licencí softwaru Inspire, vlajkovou lodí společnosti Hexagon 
v oblasti metrologie.



Certifikace absolutní přesnosti
Normy zaručující přesnost systémů Absolute Tracker

Naše trackery nepřinášejí jen vysokou míru přesnosti, ale také prokázané a sledovatelné výsledky. Přizpůsobujeme je 
vybraným definovaným a uznávaným mezinárodním normám.

ISO 10360-10
Specifikace přesnosti měření s našimi laser trackery jsou uvedeny v souladu s mezinárodní normou ISO 10360-10 pro 
měření pomocí laser trackerů. 

ASTM E3125-17
Výkon přímého skenování systémů ATS600 je specifikován v souladu s normou ASMT E3125-17, která se používá k 
testování výkonu velkoobjemových 3D skenerů.

ISO 17025
Abychom zajistili přesnost shodnou s námi uváděnými specifikacemi, je každý z našich systémů Absolute Tracker 
kalibrován v laboratoři s akreditací podle normy ISO 17025.
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Definice absolutní přesnosti
Testy, které zaručují absolutní přesnost

V souladu s normou ISO 10360-10 pro laser trackery a normou ASMT E3125-17 pro velkoobjemové 3D skenery používáme 
k ověření přesnosti našich různých laser trackerů tři hlavní testy.

Test polohy
Porovnání dvou měření ke stacionárnímu cíli provedené 
otočením horizontálního enkodéru o 180 stupňů a 
zvednutím vertikálního enkodéru pro navázání na cíl. Tento 
test má rychle odhalit geometrické nedostatky.

Test se provádí pomocí reflektorů v souladu s ISO 10360-10 a 
také pomocí přímého skenování v souladu s ASMT E3125-17.

Test délky
Měření normalizovaného a kalibrované měřítka v učených 
vzdálenostech. Tento test má ukázat, jak přesně tracker 
měří v určeném dosahu.

Tato zkouška se provádí pomocí reflektorů podle  
ISO 10360-10. Pro přímé skenování je v souladu s  
ASTM E3125-17.

Test rozsahu
Porovnání měření k několika kalibrovaným stacionárním 
cílům v rostoucí vzdálenosti od trackeru. Tento test má 
ověřit výkon dálkoměru. Test se provádí pomocí reflektorů v 
souladu s ISO 10360-10.

PSIZE

Hodnota PSIZE je maximální povolená chyba pro měření 
průměru koule. Značí tak přesnost při měření prvků.
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Technické specifikace
Rozsahy měření 

Model trackeru 3D 6D

AT960-XR 0–80 m 1,2–30 m

AT960-LR 0–80 m 1,2–20 m

AT960-MR 0–20 m 1,2–10 m

AT960-SR 0–6 m 1,2–5 m

AT930 0–80 m -

ATS600 0,8–80 m 
1,5–60 m (přímé skenování) -

AT500 0,8–160 m 1,6 – 12 m

* Typické hodnoty

Srovnání trackerů

AT960 | AT930 ATS600 AT500

O
be

cn
é 

in
fo

rm
ac

e

Rozměry | hmotnost trackeru 477 × 258 × 258 mm | 14,2 kg 477 × 258 × 258 mm | 14,2 kg 477 x 261 x 238 mm | 13.6 kg

Rozměry | hmotnost řídicí 
jednotky 249 × 148 × 59 mm | 1,65 kg 249 × 148 × 59 mm | 1,65 kg built-in controller, 0 kg

Třída laseru Laserový produkt třídy 2 v souladu s 
IEC 60825-1, druhé vydání (2014-05)

Laserový produkt třídy 2 v souladu s 
IEC 60825-1, druhé vydání (2014-05)

Laserový produkt třídy 2 v souladu s 
IEC 60825-1, druhé vydání (2014-05)

Přehledová kamera 5 MP | 10stupňové zorné pole 5 MP | 10stupňové zorné pole 5MP | 10stupňové zorné pole

Dosah PowerLock 60 m 60 m 60 m

Certifikace ISO 17025   

Záruka 2 roky | možnost rozšíření pomocí 
servisního balíku

2 roky | možnost rozšíření pomocí 
servisního balíku

2 roky | možnost rozšíření pomocí 
servisního balíku

Pr
os

tř
ed

í

Provozní teplota 0°C až +40°C 0°C až +40°C -15°C až +50°C

Relativní vlhkost max. 95 %, bez kondenzace max. 95 %, bez kondenzace max. 95 %, bez kondenzace

Provozní nadmořská výška -700 m až +5 500 m -700 m až +5 500 m -700 m až +5 500 m

Prach | voda IP54 IP54 IP54

Ro
zh

ra
ní Kabelové TCP/IP (Cat5) TCP/IP (Cat5) TCP/IP (Cat5)

Bezdrátové WLAN (IEEE 802.11n) WLAN (IEEE 802.11n) WLAN (IEEE 802.11n)

N
ap

áj
en

í

Typ baterie Lithium-iontová baterie | 
vyměnitelná

Lithium-iontová baterie |  
vyměnitelná

Lithium-iontová baterie | 
vyměnitelná

Typická výdrž baterie (jedno 
nabití) 6 hodin 6 hodin 6 hodin

Výstup dat 1 000 Hz 1 000 Hz 100 Hz

Síť AC napájecí zdroj AC napájecí zdroj AC napájecí zdroj
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Srovnání skenerů

AS1 LAS LAS-XL

Rozměry | hmotnost skeneru 347 × 147 × 172 mm | 1,19 kg 300 × 201 × 140 mm | 0,94 kg 300 × 201 × 140 mm | 0,96 kg

Rozměry | hmotnost řídicí jednotky 145 × 63 × 138 mm | 0,95 kg 226 × 146 × 91 mm | 1,9 kg 226 × 146 × 91 mm | 1,9 kg

Odstup 165 mm 180 mm 700 mm

Pracovní rozsah ±50 mm ±40 mm ±300 mm

Maximální šířka skenování (s odstupem) 150 mm 220 mm 468 mm

Maximální rychlost snímání 1,2 milionu bodů/s 150 000 bodů/s 143 000 bodů/s

Maximální řádková frekvence 300 Hz 100 Hz 100 Hz

Minimální hustota bodů (s odstupem) 0,037 mm 0,013 mm 0,045 mm

Srovnání sond

T-Probe B-Probeplus

Velikost | hmotnost 310 × 129 × 70 mm | 0,65 kg 230 × 80 × 54 mm | 0,14 kg

Bezdrátový provoz  

Několik programovatelných tlačítek  - 

Okamžitá viditelná zpětná vazba  - 

Automatické rozpoznání doteku  - 

Různé montážní pozice doteku  - 

Akustická zpětná vazba  - 

Typ baterie 1× lithium-iontová | vyměnitelná 2× AAA (NiMH) | vyměnitelná

Typická výdrž baterie (jedno nabití) >5 hodin > 6 hodin

Srovnání modelů T-Mac

T-Mac Basic TMC30 T-Mac Frame TMC30-F T-Mac Multiface TMC30-M

Velikost 270 × 125 × 140 mm 231 × 199 × 110 mm 327 × 209 × 203 mm

Hmotnost 1,48 kg 1,11 kg 2,9 kg
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Specifikace přesnosti

Měření vzdálenosti (test rozsahu) 

Měřicí vzdálenost 
AT960 | AT930 (IFM) AT930 | AT960 (ADM) | AT500 ATS600

Typické MPE Typické MPE Typické MPE

1,5–5 m ±1 µm ±1 µm

±7 µm ±14 µm

±71 µm ±142 µm

1,5–10 m ±1 µm ±3 µm ±72 µm ±143 µm

1,5–20 m ±3 µm ±5 µm ±76 µm ±152 µm

1,5–30 m ±4 µm ±8 µm ±83 µm ±165 µm

1,5–40 m ±5 µm ±11 µm ±92 µm ±183 µm

1,5–50 m ±8 µm ±15 µm ±102 µm ±203 µm

Měření délky (test délky)

Měřicí vzdálenost
AT960 | 930 | 500 ATS600

Typické MPE Typické MPE

5 m ±32 µm ±64 µm ±40 µm ±81 µm

10 m ±53 µm ±106 µm ±53 µm ±106 µm

20 m ±96 µm ±191 µm ±96 µm ±191 µm

Měření úhlů (test polohy)

Měřicí vzdálenost
AT960 | AT930 | AT500 | ATS600

Typické MPE

5 m ±23 µm ±45 µm

10 m ±38 µm ±75 µm

20 m ±68 µm ±135 µm

Další údaje o přesnosti

Absolutní měření úhlů eT 2) ±15 µm + 6 µm/m

AIFM absolutní měření vzdálenosti ±0.5 µm/m

Dynamický zámek ±10 µm

Senzor sklonu ±1,0 úhlová vteřina

Orientace podle gravitace UZ ±15 µm + 8 µm/m

Přesnost časových razítek <5 μs

Přesnost snímání T-Probe B-Probeplus

Chyba snímání 1) ±50 µm ±100 µm

Přesnost skenování

Měření délky AS1 EUni:0DR:LT,MPE ±50 µm

Měření délky LAS EUni:ODR:LT,MPE
±60 µm

±26 μm + 4 μm/m (> 8.5 m)

Měření délky LAS-XL EUni:ODR:LT,MPE ±150 µm
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Specifikace skenování ATS600

Poznámka k patentům

Produkty popsané v této brožuře spadají pod následující americké patenty. 
 
AT930  
US 9,377,296 B2 | US 10,054,422 B2 | US 9,638,519 B2 | US 9,612,331 B2 | US 10,036,811 B2 | US 8,279,430 B2 |  
US 9,366,531 B2 | US 7,609,387 B2 | US 8,305,563 B2

AT960 
US 9,377,296 B2 | US 10,054,422 B2 | US 9,401,024 B2 | US 9,638,519 B2 | US 9,612,331 B2 | US 9,720,087 B2 |  
US 10,036,811 B2 | US 8,031,331 B2 | US 8,279,430 B2 | US 9,366,531 B2 | US 7,609,387 B2 | US 8,305,563 B2

AT960-XR 
US 9,377,296 B2 | US 10,054,422 B2 | US 9,401,024 B2 | US 9,638,519 B2 | US 9,612,331 B2 | US 9,720,087 B2 |  
US 10,036,811 B2 | US 8,031,331 B2 | US 9,864,062 B2 | US 8,279,430 B2 |US 9,366,531 B2 | US 7,609,387 B2 |  
US 8,305,563 B2

AT500 
AT500 
US 9,377,296 B2 | US 9,322,654 B2 | US 10,036,811 B2 | US 8,279,430 B2 | US 8,772,719 B2 | US 9,366,531 B2 | 
US 8,305,563 B2 | US RE47,430 E | US 9,341,500 B2 | US 9,810,964 B2 | US 9,405,007 B2

AS1 
US 10,302,745 B2 |US 10,330,466 B2 | US 10,323,927 B2

LAS and LAS-XL  
US 8,797,552 B2 | US 8,174,682 B2 
 
B-Probe plus 
US 9,816,813 B2

Přesnost

Šum 3) <80 µm

Absolutní přesnost 4) < ±300 µm

Úhlový výkon Etwo-face,MPE 5) ±50 µm + 10 µm/m

Měření délky Evzdálenost,MPE 5) ±150 µm

Rychlost

Frekvence skenování 1 000 Hz

Rychlost skenování 6) <10 s/m2 v rychlém režimu

Všechny uvedené údaje o přesnosti jsou specifikovány jako maximální povolená chyba (MPE). Typické hodnoty jsou polovina MPE.

1)  Podle ISO 10360-10 - měřeno ve 2 m.
2) Úhlový výkon příčný eT podle ISO 10360-10.
3)  Směrodatná odchylka (1σ) nejlépe přizpůsobené roviny (78% albedo), vzdálenost 1,5 až 30 m, standardní režim měření, zaměřený terč.
4)  Maximální odchylka (MPE) absolutní polohy roviny (78 % albedo), 1,5 až 30 m, úhel dopadu 0 až ± 45°.
5)  V souladu s ASTM E3125-17 tabulka 2, 3 a 4
6)  Při výchozí hustotě bodů a vzdálenosti čar, měřicí vzdálenost 10 m.
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Zákaznické a demo centrum   Výrobní závod  Servisní středisko laserových trackerů

Služby a podpora
Spolehlivé výrobky světové úrovně
Technologie laser trackerů od společnosti Hexagon těží z desítek let zkušeností z výzkumu a vývoje a je postavena na dlouhé 
historii mimořádných technologických inovací. Kvalita vycházející ze zkušeností a pohánějící produktivitu je to, co udržuje 
společnost Hexagon v čele a umožňuje jí celosvětově dodávat prvotřídní řešení pro různá průmyslová odvětví.

Proto je také na každý hlavní laser tracker produkt v této brožuře standardně 24měsíční záruka a 10letá garantovaná 
životnost, během které jsou vám k dispozici oficiální servisní podpora Hexagon.

Podpora světové úrovně poskytovaná lokálně
Mezinárodní působení společnosti Hexagon navíc garantuje komplexní podporu a servis po celém světě. Disponujeme 
největšími specializovanými servisními středisky ze všech výrobců měřicích zařízení a klademe důraz na lokální zajištění 
servisních služeb.
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Prvotřídní servis
Společnost Hexagon nabízí širokou škálu podpůrných služeb. Poskytují je zkušení technici v laboratořích certifikovaných 
podle norem ISO, v lokálních střediscích Hexagon, nebo na vašem pracovišti tak, aby se minimalizovaly prostoje. Naše portfolio 
poprodejních služeb je nejkomplexnější na trhu.

• Plány údržby a záruky, které zajišťují chod zařízení
• Bezproblémové používání a minimální prostoje
• Přednostní přístup k hotline lince bez dalších nákladů 
• Přístup k odbornému poradenství v jakémkoliv čase

Zákaznický servis
Servisní balíky
Nabízíme vám několik typů servisních balíků, které zajistí vaše měřicí systémy ve špičkovém stavu. 

Zahrnují výběr následujících výhod v závislosti na zvolené úrovni.

Pro detailní podobu a kompletní informace o výhodách každé úrovně balíku kontaktujte lokální obchodní zastoupení. 

Platinový Zlatý Stříbrný Bronzový

Plánovaný roční servis    

Hardwarová podpora pro zákazníky    

Roční údržba a recertifikace   

Podpora přes vzdálený přístup  

Náhradní díly a práce 

Lokální výhody    
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Společnost Hexagon je celosvětovým lídrem v oblasti řešení digitální reality, 
která kombinuje senzory, software a autonomní technologie. Využíváme data 
ke zvýšení efektivity, produktivity, kvality a bezpečnosti v průmyslu, výrobě, 
infrastruktuře, veřejném sektoru a mobilitě.

Naše technologie formují ekosystémy související s výrobou a lidmi tak, 
aby byly stále více propojené a autonomní a zajistily tak škálovatelnou 
a udržitelnou budoucnost.

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

Více informací o společnosti Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) 
najdete na hexagon.com. Sledujte nás na @HexagonAB.


