
Scanners laser para CMMs
Precisão, velocidade e versatilidade

Folheto do produto
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Aproveite a inteligência 
dos scanners laser
Na indústria competitiva atual, os fabricantes precisam mais do que garantia de qualidade 
de suas soluções de metrologia. 

Os departamentos de qualidade estão cada vez mais encarregados de encontrar 
oportunidades não apenas para reduzir custos e economizar tempo, mas para atender 
à crescente demanda por maior produção e personalização de produtos. Isso envolve 
normalmente o trabalho com peças caracterizadas por geometrias complexas e 
superfícies de materiais delicados. 

Tradicionalmente, os profissionais de qualidade contam com métodos e soluções de 
inspeção tátil para garantir o máximo de precisão. Embora a medição por contato 
seja a solução perfeita para muitas aplicações, os avanços na tecnologia sem contato 
trouxeram oportunidades para maximizar a eficiência em uma ampla variedade de 
tarefas de inspeção.

A digitalização a laser é um dos métodos mais rápidos de medição, capaz de coletar 
centenas de milhares de pontos de dados por segundo. Um scanner laser de máquina de 
medição por coordenadas (CMM) permite aos usuários capturar rapidamente uma peça 
inteira, a superfície ao redor da peça e digitalizar superfícies completas de forma livre. 

Isso abre um leque de opções para a melhoria do produto, desde o uso de pontos de 
medição para recriar um modelo CAD até a identificação de áreas de superfície de peças 
de difícil manufatura. 

Além de oferecer velocidade e flexibilidade de inspeção, a evolução da tecnologia de 
digitalização a laser continua a reduzir a lacuna de precisão com soluções de medição 
tátil. Atualmente, os scanners laser oferecem a velocidade, a precisão e a confiabilidade 
necessárias para tornar a fabricação mais inteligente.
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HP-L-10.10 – o scanner laser: rápido, preciso, 
versátil e fácil de usar
O HP-L-10.10 define novos padrões para scanners laser em CMMs. 

Com este scanner laser, os usuários não precisam optar entre precisão e velocidade, pois o HP-L-10.10 oferece ambas 
com uma facilidade de uso sem precedentes. 

A tecnologia de ponta de digitalização a laser, combinada a um software e recursos exclusivos, tornam o HP-L-10.10 o 
scanner laser capaz de enfrentar os desafios mais complexos de CMM com precisão e eficiência inigualáveis.

O HP-L-10.10, em combinação com o software de metrologia PC-DMIS, oferece suporte aos usuários com funções e 
recursos exclusivos em cada fase do controle de qualidade e processo de avaliação, independentemente dos usuários 
estarem criando programas de medição, executando digitalizações a laser em peças complexas ou precisando de 
relatórios e dados detalhados para processamento posterior.

O scanner laser 
PRECISO
Com um erro de forma 
de sondagem de 8 μm, 
o HP-L-10.10 preenche a 
lacuna de precisão entre 
os métodos de sondagem 
tátil e os scanners a laser 
sem contato. As medições 
estão em conformidade 
com as normas de precisão 
ISO relevantes.

O scanner laser 
VERSÁTIL
O HP-L-10.10 captura dados 
de medição confiáveis   
em diversas superfícies, 
mesmo nas reflexivas 
e brilhantes, e oferece 
também opções exclusivas 
para atender a várias 
necessidades de aplicação 
e processos de qualidade. 

O scanner laser 
RÁPIDO
O HP-L-10.10 aumenta 
a produtividade dos 
fabricantes, capturando 2 mil 
pontos a uma velocidade de 
300 Hz, o que equivale a até 
600 mil pontos individuais 
por segundo.

O scanner laser 
FÁCIL DE USAR
Proporcionando recursos 
como velocidade variável de 
digitalização, campo de visão 
ampliado ou uma câmera 
de visão geral integrada, 
o HP-L-10.10 é o sonho dos 
aficionados por tecnologia, 
pois esse scanner laser 
além de realizar o trabalho, 
torna-o divertido. 



Tecnologias de ponta, recursos e possibilidades 
de software exclusivas
O HP-L-10.10 usa tecnologia inovadora de digitalização a laser para a criação rápida e altamente precisa de dados de 
nuvem de pontos em CMMs. Além disso, o scanner é equipado com vários recursos exclusivos de hardware e software 
que tornam mais fácil para os usuários em todas as etapas do processo de medição criar programas de medição, 
executar rotinas na CMM e processar mais detalhadamente os dados.

• Câmera de visão geral 
Câmera integrada para operação remota, orientação 
do operador e relatórios aprimorados.

• Recursos de espaçamento 
Espaçador flexível para caminhos de digitalização 
otimizados e campo de visão adicional de 30 mm 
para programação de caminho otimizada.

• Velocidade de digitalização variável 
Varie a velocidade de CMM, gere dados de superfície 
e extraia recursos exatos com rapidez no mesmo 
caminho de medição.

• UniScan 
Criação automatizada de programas de medição:  
basta selecionar as superfícies no modelo CAD para 
preencher os comandos de digitalização.

• Guia visual e indicador de distância de trabalho 
O feedback visual imediato informa o operador sobre 
o status do scanner laser e o posicionamento correto 
para obter melhor desempenho de medição.

• Modos de aquisição 
O HP-L-10.10 oferece duas opções para aquisição de 
nuvem de pontos. No modo SHINE, o sistema ajusta 
automaticamente as configurações para a superfície 
medida. No modo UD (definido pelo usuário), os 
usuários podem ajustar as configurações de acordo 
com as necessidades e os desafios individuais.

• Design mecânico de última geração 
Recursos exclusivos, como a câmera de visão geral, a 
interface mecânica TKJ com conector de aquecimento, 
compensação térmica, ventilador radial e ajuste 
automático do laser, tornam o HP-L-10.10 o sensor de 
digitalização a laser mais avançado do mercado.



Câmera de visão geral – Programação remota, 
medição guiada e relatórios aprimorados
A câmera de visão geral integrada do HP-L-10.10 oferece muitos aprimoramentos antes e durante o processo de 
medição, além de possibilidades sem precedentes para a criação de relatórios de medição.

Medição guiada e 
alinhamento de peças

Ao medir peças com partes móveis, 
pode ser demorado encontrar todos 
os recursos que devem ser medidos 
e ajustar o programa da peça para a 
posição da peça com a parte móvel. 
Com o HP-L-10.10 e o PC-DMIS, a 
orientação de medição pode ser 
incluída para cada programa de peça, o 
que mostra ao operador da máquina os 
recursos que devem ser medidos em 
sequência por meio de transmissão ao 
vivo. Isso ajuda o operador a posicionar 
facilmente o sensor analógico de 
acordo com a orientação, mesmo 
quando a peça não está posicionada 
exatamente como antes. 

Capturas de tela personalizadas, 
automatizadas e condicionais

O PC-DMIS permite que os usuários 
adicionem capturas de tela ao 
programa de medição, facilitando 
o reconhecimento dos recursos 
medidos. As capturas de tela podem 
ser obtidas manualmente, para 
apenas reconhecer o tipo de peça, ou 
podem ser obtidas automaticamente 
durante cada medição, o que pode 
ajudar a identificar certas diferenças 
individuais entre as peças, como 
propriedades de superfície ou 
um número de série marcado. As 
capturas de tela também podem ser 
obtidas quando ocorrerem eventos 
predefinidos, por exemplo, quando o 
resultado da medição de um orifício 
estiver fora da tolerância ou quando 
for realizado um número predefinido 
de medições. Isso ajuda a garantir a 
integridade dos resultados e agiliza o 
processo de inspeção.

Programação remota 
simples e rápida 

Graças à câmera de visão geral, 
os operadores da máquina podem 
programar e executar rotinas de 
medição remotamente. Se uma peça 
for grande ou uma posição difícil de 
alcançar, a câmera de visão geral 
ajuda a encontrar a posição certa. Na 
transmissão ao vivo, o guia visual e a 
linha de laser são visíveis, o que torna 
mais fácil controlar se a distância 
correta de trabalho é mantida.
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Recursos de manuseio para programação e 
execução de medição rápida e flexível
Um dos fatores mais importantes para obter dados precisos de digitalização a laser é selecionar a distância certa 
entre o sensor e a superfície medida. O standoff (espaçamento da peça) define o espaçamento dos pontos de medição 
individuais na linha do laser, que, em última análise, determina a velocidade de medição. O PC-DMIS oferece aos 
operadores possibilidades únicas de ajuste do espaçamento para atender a todas as necessidades.

Espaçamento flexível 

Quando se realiza a digitalização de uma peça, o objetivo 
principal é reduzir o tempo de ciclo sem comprometer a 
precisão. Ao escolher um espaçamento maior, o scanner 
pode capturar uma área maior, mas talvez a densidade 
não seja alta o suficiente para recursos importantes. 
Graças ao recurso de espaçamento flexível do PC-DMIS, 
os usuários podem variar o espaçamento de acordo com a 
peça ou com os requisitos de negócios mais amplos.

Velocidade de digitalização variável

Quanto mais rápido um scanner laser passa pela peça, 
mais largo será o espaço entre as linhas individuais, o 
que pode ser muito útil quando os operadores precisam 
capturar rapidamente uma superfície grande. Porém, 
para determinados recursos, a densidade deve ser maior 
para obter melhores resultados. Graças ao recurso de 
Velocidade de digitalização variável   no PC-DMIS, os 
usuários podem variar a velocidade durante um caminho 
de medição para criar digitalizações rápidas e medições 
detalhadas no mesmo programa.

Campo de visão ampliado

O HP-L-10.10 tem uma faixa de medição de 60 mm, 
garantindo a mais alta precisão de acordo com as 
especificações ISO relevantes. Algumas vezes, os usuários 
podem precisar estender esse intervalo, por exemplo, 
quando for necessário medir cavidades profundas e o 
sensor não puder capturar a superfície na parte superior 
e o recurso na parte inferior dentro do mesmo caminho. 
O PC-DMIS e o HP-L-10.10 oferecem a possibilidade de 
acrescentar 30 mm adicionais de campo de visão para 
realizar medições com um pouco menos de precisão. Isso 
aumenta a flexibilidade de medição ao criar programas de 
peças de difícil medição e, como não há necessidade de 
extensões mecânicas, economiza tempo.

Uniscan

Dependendo dos requisitos e das formas da peça, programar 
caminhos de digitalização a laser pode ser demorado. O PC-
DMIS acelera e simplifica a criação de programas de medição, 
gerando automaticamente o caminho e as configurações 
do laser após o usuário selecionar as superfícies no modelo 
CAD. O PC-DMIS gera automaticamente as orientações, 
digitalizações e movimentos da cabeça da sonda necessários 
para medir a peça.



GLOBAL S
Máquina de medição por coordenadas

HR-R
Suporte para troca de sensor

HP-L-10.10
Scanner laser em  
cabeça de sonda indexável

Swift-Fix
Fixação da peça

PC-DMIS
Software de medição
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Solução de inspeção completa
Integração descomplicada do sistema
Os sensores de digitalização a laser HP-L oferecem desempenho máximo para superfícies 
complexas e peças de trabalho fabricadas de materiais difíceis de medir, operando com 
precisão nas velocidades mais altas. Contudo, a tarefa de criar dados de digitalização a laser 
rápidos e precisos com o mínimo de esforço somente pode ser atingida com componentes de 
sistema perfeitamente alinhados, cada um executando seu trabalho em perfeita coordenação.

A Hexagon desenvolveu um sistema completo que executa o trabalho de acordo com as 
necessidades do cliente. Se o importante for obter a maior produtividade possível ou se a 
flexibilidade for essencial, a plataforma GLOBAL S, em combinação com scanners a laser HP-L e 
software PC-DMIS, pode ser ajustada para todos os desafios de medição. 

Equipado com digitalização a laser HP-L e em combinação com o software PC-DMIS da Hexagon, 
a CMM é transformada em uma máquina multisensora que combina a sondagem tátil tradicional 
com medições ópticas, como captura de superfície ou medição de recurso óptico em um programa 
de peça única. Os sensores HP-L são projetados de maneira ideal para executar o trabalho com o 
máximo de eficácia possível. 
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HP-L-5.8
Ingressando no mundo da digitalização a laser
O sensor de digitalização a laser HP-L-5.8 torna mais fácil e acessível começar a criar nuvens de pontos. 

Como alternativa ao HP-L-10.10, esse scanner laser é perfeito para fabricantes que trabalham com menor produção 
e menos requisitos de precisão, mas que buscam um ponto de entrada confiável e econômico para ingressar na 
digitalização a laser. 

O laser de linha azul fixa pode medir uma ampla variedade de superfícies, desde muito escuras até extremamente 
brilhantes. O design robusto e compacto o torna ideal para digitalização a laser em CMMs menores e em locais cuja 
acessibilidade é restrita. O HP-L-5.8 é equipado com a junta cinemática da Hexagon, tornando-o compatível com as 
cabeças de sonda e acessórios Hexagon existentes, incluindo suportes ou extensões de troca automática de sensor.

Digitalização a laser de 
linha azul
O laser de linha azul fixa permite 
capturar de 900 pontos por linha, 
oferecendo frequência de medição 
de até 40 Hz, o que resulta em 36 mil 
pontos por segundo.

Design robusto e compacto

O design robusto do HP-L-5.8 protege 
seus componentes contra colisões e 
vibrações. O tamanho compacto e a 
curta distância nominal de trabalho da 
superfície de 140 mm ± 40 mm significa 
que ele oferece boa adaptação para 
uso com pequenas CMMs e em locais 
cuja acessibilidade é restrita.

Precisão confiável

O HP-L-5.8 oferece um ponto de 
entrada econômico para ingressar na 
digitalização a laser em conformidade 
com as normas ISO 10360-8: 2013 e  
ISO 10360-9: 2013 mais recentes. 



Medição da lâmina com tolerâncias restritas

Devido às tolerâncias extremamente restritas, as 
medições de lâminas para compressores e turbinas 
são cruciais. A regra de ouro é que os dispositivos de 
medição devem consumir o menos possível da tolerância 
do projeto. Várias seções de um aerofólio podem ser 
capturadas de uma só vez enquanto o laser percorre o 
caminho da lâmina sem a necessidade de capturar as 
seções individuais. Os usuários obtêm todos os dados de 
que precisam em um período significativamente reduzido.

Medição de peças de chapa metálica para inspeção 
de recursos, análise de perfil e superfície

A superfície ou as características das peças de chapa 
metálica costumam diferir das tolerâncias no projeto por 
vários motivos, como em decorrência do efeito de mola. 
Devido à grande superfície da peça, a digitalização a laser 
é a maneira ideal de controlar rapidamente a precisão em 
cada etapa da produção, desde um único componente até 
a montagem final.

A longa faixa de laser permite a captura rápida de dados. 
A distância da peça é flexível e ajuda a obter digitalizações 
com maior densidade de pontos para melhor avaliação 
de recursos e resolução de pontos. Os usuários podem 
aumentar a distância da peça para digitalizações de 
superfície mais rápidas.

Aplicações de digitalização a laser
Economize tempo com medições rápidas, precisas e sem contato
Graças à sua alta flexibilidade, a digitalização a laser pode ser empregada em várias aplicações, independentemente de 
ser necessário obter alta precisão ou se os dados de superfície precisarem ser registrados rapidamente.
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Formas irregulares

A inspeção de um grande número de objetos com formas e 
superfícies irregulares é um trabalho rápido para scanners 
a laser. Por exemplo, um dos clientes da Hexagon reduziu o 
tempo necessário para medir os pinos no corpo de um carro 
de três horas, com o uso de uma sonda tátil, para apenas 20 
minutos com um scanner a laser.

Medições de hairpin altamente precisas 
e sem contato

A emergência do aquecimento global está acelerando 
a transição para novos conceitos de eMobility, como a 
tecnologia hairpin, que tem o maior potencial para uma 
produção automatizada de sistemas de tração em grandes 
quantidades e a custos moderados.

Em decorrência do processo de curvatura na fabricação, o 
hairpin apresenta efeitos de elasticidade e um afinamento 
da camada de isolamento primária. Devido à camada 
de isolamento sensível e à flexibilidade dos hairpins, 
é necessária uma inspeção sem contato de uma peça 
mestre. Graças à taxa de medição extremamente alta e à 
ampla faixa de trabalho, o HP-L-10.10 é ideal para inspecionar 
hairpins em alto rendimento. 

Com o laser azul, superfícies brilhantes, como a área 
não isolada, fio de cobre ou superfícies como a camada 
de isolamento primária, podem ser medidas sem 
lacunas. Além disso, os valores de intensidade podem 
ajudar a distinguir entre áreas isoladas e não isoladas. 
Finalmente, o operador recupera uma representação 
de alta qualidade do hairpin.
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Dados técnicos gerais

Dados de desempenho

Padrão Artefato Especificação (MPE/MPL) HP-L-10.10 HP-L-5.8

ISO 10360-8:2013
Esfera

P[Form.Sph.D95%:Tr:ODS] 12 µm 34 µm

P[Form.Sph.1x25:Tr:ODS] 8 µm 22 µm

P[Size.Sph.All:Tr:ODS] 14 µm 25 µm

L[Dia.5x25:Art:ODS 24 µm 45 µm

Plano P[Form.Sph.D95%:Tr:ODS] 12 µm 34 µm

ISO 10360-9:2013
(HP-L-10.10 + HP-THDe ou HP-S-X1) Esfera L[Dia.2x25::MPS] 18 µm 42 µm

Precisão

HP-L-10.10 HP-L-5.8

Classe do laser 2 (EN / IEC 60825-1:2014) 2 (EN / IEC 60825-1: 2014)

Comprimento de onda emitido 450 nm (azul visível) 450 nm (azul visível)

Potência radiante média máxima ≤1 mW ≤1 mW

Faixa de precisão de temperatura declarada 16 a 26 °C (61 a 79 °F) 15 a 32 °C (59 a 90 °F)

Proteção contra poeira e água IP51 (IEC/EN 60529)  
(exceto para terminal de aquecimento)

IP64 (IEC/EN 60529)  
(exceto para terminal de aquecimento)

Umidade do ambiente 95% sem condensação 90% sem condensação

Temperatura de operação 16 a 32 °C (32 a 89,6 °F) 5 a 45 °C (41 a 113 °F)

Temperatura de armazenamento -30 a +70 °C (-22 a +158 °F) -25 a +70 °C (-13 a +158 °F)

Peso 427 g 380 g (TKJ)/360 g (AJ)

HP-L-10.10 HP-L-5.8

Frequência de digitalização (linhas por segundo) 300 Hz 40 Hz

Taxa de dados 600 000 pts/s 36 000 pts/s

Imunidade do sensor à luz ambiente 10 000 lx 5 000 lx

Espaçamento e profundidade (Z) 90 ± 30 mm (30 mm adicionais com eFOV) 140 ± 40 mm

Largura da linha laser 80 mm (no campo intermediário) 47 mm (no campo intermediário)

Especificações e dados técnicos
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Observações (HP-L-10.10):

Todas as especificações são aplicáveis para CMMs 

do tipo ponto com pulso indexável. As especificações 

incluem incerteza de medição de acordo com a ISO/

TS 17865:2016 e são válidas para:

• Velocidade de digitalização constante 

do CMM de 25 mm/s

• Testes realizados com configuração padrão 

(por exemplo, angular) sem adaptadores  

e/ou extensões

• Configuração de exposição de 22% (UD)

• Campo de visão padrão (sFOV)

• Troca automática de sonda quando 

aplicável para o teste

• Combinação do HP-L-10.10 com sensor de 

sondagem tátil usando as mesmas pontas 

especificadas para o teste de erro de 

sondagem única de acordo com a 

ISO13060-5, quando aplicável para o teste

• Teste de erro de sondagem no artefato 

esférico realizado na esfera branca fosca: 

(Propriedades de acordo com número da peça: 

HP-L-10.10-I-SPH-KIT)

• Calibrado com 3 grandes círculos para avaliar 

erro de forma, desvio máximo de 0,5 µm e 

incerteza de calibração máxima U de 0,04 µm

• Calibrado através de 3 grandes círculos e 

incerteza de calibração máxima U de 0,02 µm

• Teste de erro de sondagem no artefato plano 

realizado no plano branco: (Propriedades de 

acordo com número da peça: 

HP-L-10.10-I-PLN-KIT)

• Calibrado para forma com estratégia de 

conector com aproximadamente 3 mil 

pontos individuais com desvio máximo de 

forma de 1,5 µm e incerteza de calibração 

máxima U de 0,28 µm

As medições realizadas dentro do campo de visão 

ampliado (eFOV) resultam em aproximadamente 

o dobro do erro de dispersão em comparação 

com o campo de visão padrão (sFOV). A ativação 

do campo de visão ampliado (eFOV) não afeta a 

precisão das medições geradas no campo de visão 

padrão (sFOV).

Todos os valores indicados estão sujeitos 

a alterações sem aviso prévio.

Dimensões HP-L-10.10

Dimensões HP-L-5.8T

Dimensões HP-L-5.8A
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