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Tecnologia SHINE 
A tecnologia de eliminação sistemática de ruído de alta 

inteligência (SHINE) permite que o RS6Absolute Scanner 
AS1 faça a varredura de qualquer superfície, seja qual for o 

acabamento ou material, e forneça desempenho total em 
todos os momentos - taxa de quadros máxima com largura 

de laser máxima para produtividade máxima

SpinGrip e SpinKnob 
as alças ergonômicas de rotação infinita minimizam a 
fadiga do operador, garantem estabilidade térmica e 

maximizam a precisão

Absolute Encoders
Exclusivo do Absolute Arm, sem necessidade de referência: 

ligar e medir

Rotação infinita 
nos eixos principais

Materiais avançados 
a construção de fibra de carbono de alta qualidade garante 

estabilidade térmica

Arquitetura do braço 
comprimentos de tubo irregulares, típicos em projetos de 

robôs industriais, tornam o braço mais leve para usar

HomeDock
protege o pulso com a sonda/o sensor em posição segura

Tela OLED de pulso 
acesso instantâneo a configurações e monitoramento

Ergonomia 
Design de pulso com botão inteligente

o posicionamento permite controle 
total durante a medição, incluindo 

alça removível e 3 tamanhos de 
empunhadura de pistola

SmartLock
bloqueia com segurança o braço quando em repouso, 
ou o bloqueia convenientemente em qualquer ângulo 

intermediário durante a medição

Pacotes de controle (WiFi e bateria) 
aumenta a funcionalidade com desempenho de varredura 

completo por WiFi ou conexão de cabo único (USB 
ou Ethernet) e energia da bateria (bateria dupla com 

substituível a quente)

Pictogramas de LED integrados 
para feedback visual das funções e status do braço

Feedback robusto 
Feedback visual, acústico e tátil instantâneo

Opções de montagem
Seleção de bases, tripés e suportes magnéticos  

ou de vácuo

Reconhecimento automático de sonda e sensor 
Troque as sondas de toque ou monte sensores em tempo 

real, sem nenhuma recalibração.

Contrapeso Zero-G 
minimiza o torque na base do braço, proporcionando 

movimento sem esforço

Absolute Scanner AS1 
linha de laser azul extralarga 

totalmente certificada, taxa de 
varredura de até 300 Hz com 1,2 

milhões de pontos/s, tecnologia SHINE, 
montagem repetível significa que não é 

necessário recalibrar

Volume de medição
2 m | 2,5 m | 3 m | 3,5 m | 4 m | 4,5 m 

Extensão de volume
O sistema Leap Frog Kit ou 
GridLOK permite a medição de 
grande volume

3 níveis de precisão
Série 83, 85 e 87

Garantia de 24 meses
em todos os sistemas Absolute 
Arm

Precisão de sondagem
certificação ISO 10360 12 como 
padrão

Precisão do sistema de varredura
especificação do sistema total 
(braço e scanner) para a ISO 10360 
8 anexo D

Artefatos de verificação
fornecidos com cada braço 
(Opcional), permitem aos 
usuários verificar o desempenho 
do sistema de acordo com a 
certificação

Centros de serviço
uma extensa rede de centros de 
serviço Hexagon, significa serviço 
de qualidade e suporte sempre 
por perto

SMART
Software exclusivo com 
tecnologia de relatório e análise 
de automonitoramento que 
gerencia o braço em campo 
monitorando diagnósticos, 
incluindo choques e mudanças de 
temperatura

Medição rápida
programa utilitário integrado 
permite medições básicas sem 
software adicional

Bluetooth® integrado
permite a conexão a vários 
acessórios (fones de ouvido, 
sensores de temperatura etc.)



A Hexagon é uma empresa global líder em soluções de sensores, de software e de autonomia. Aplicamos os dados de forma a 
maximizar a eficiência, a produtividade e a qualidade nas aplicações industriais, em fábricas e em infraestruturas, na segurança e 
na mobilidade.

As nossas tecnologias moldam os ecossistemas urbanos e de produção para os tornar cada vez mais interligados e autónomos, 
garantindo um futuro escalável e sustentável.

A divisão Manufacturing Intelligence da Hexagon fornece soluções que aplicam dados para tornar a manufatura mais inteligente, 
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CCritérios para escolher o Absolute Arm 7-Axis com Absolute Scanner AS1 Hexagon Outros

Disponibilidade de vários tamanhos de sistema e níveis de precisão? Sim
6 tamanhos, 3 níveis

Disponibilidade de opções de medição de volume estendido (ou seja, até 5-10 vezes a faixa 
volumétrica padrão do sistema)?

Sim
Leap Frog Kit/GridLOK

Especificações de precisão de sondagem de acordo com a ISO 10360-12 (certificação inclusa)? Sim

Conformidade com normas de impacto, vibração de choque, emissões e ambientais (CE, IEC, etc.)? Sim
(lista completa no manual)

O sistema inclui artefatos e software para que você possa verificar seu desempenho de 
precisão em comparação com as especificações (roteiros/guias de software)? Sim

O sistema inclui software para diagnóstico e monitoramento de desempenho? Sim

O sistema é termicamente estável (ou seja, construção de fibra de carbono de última geração)? Sim

O sistema pode medir imediatamente após a inicialização (sem tempo de aquecimento)? Sim

O sistema possui Absolute Encoders (sem necessidade de redefinir ou "zerar" antes da medição)? Sim

O mecanismo de contrapeso do sistema permite que o braço seja usado confortavelmente e 
com uma única mão (com um pulso ergonomicamente projetado)? Sim

O braço permite rotação infinita nos eixos principais? Sim

O sistema fornece ao operador feedback adequado em qualquer ambiente de chão de fábrica 
(avisos sonoros, visuais e táteis)? Sim

São oferecidos vários tamanhos de alças (pequeno, médio, grande) como padrão? Sim

O operador pode usar o braço como um mouse (para controle remoto do computador)? Sim

O sistema tem uma tela integrada que fornece ao operador feedback instantâneo sobre o 
status do braço e as medições feitas? Sim

O braço inclui um mecanismo de travamento de segurança quando na posição inicial para 
evitar inclinação acidental? Sim

O braço é capaz de travar pelo menos um eixo em um ângulo desejado para medições em 
áreas fechadas ou de teto baixo?

Sim
(Para braços com até 3,5 m)

O sistema tem opções para alças de manuseio posicionadas ergonomicamente? Sim
(SpinGrip/SpinKnob)

A precisão do sistema de varredura completo (braço e scanner) é certificada de acordo com a 
ISO 10360-8 anexo D (certificações incluídas)? Sim

Você pode remover a alça para facilitar a varredura a laser em espaços ou cavidades apertados? Sim

Você pode remover o scanner a laser e a alça para facilitar a sondagem em espaços ou 
cavidades apertados? Sim

O sistema oferece ajuste automático e manual de exposição do scanner a laser para varredura de 
superfícies de cores e refletividade diferentes, mas sem afetar a taxa de quadros ou a largura da 
linha do laser?

Sim

O sistema pode aceitar a montagem de um scanner de luz estruturada, além de um scanner a 
laser com fácil troca entre os dois? Sim

A medição sem fio está disponível para sondagem e varredura? Sim; Pacote de controle sem 
fio – CP-W

A operação com bateria está disponível (com baterias substituíveis a quente)? Sim; Pacote de controle sem 
fio – CP-W

O sistema possui Bluetooth® integrado que permite a conexão a vários acessórios (fones de 
ouvido, sensores de temperatura, etc.)? Sim

O sistema pode aceitar a montagem de um scanner a laser externo? Sim

As sondas ou scanners podem ser montados e usados sem parar para calibrar ou selecionar a 
sonda no software? Sim

Você pode trocar as sondas facilmente sem ferramentas extras? Sim

Existem outros tipos de sondas (sondas estendidas ou 'enganchadas') disponíveis, no caso de 
você precisar adicionar mais recursos de medição posteriormente? Sim

Existe uma variedade de opções de montagem (magnética, tripé, base a vácuo)? Sim

Uma capa protetora contra poeira para o braço está incluída? Sim

O sistema vem com uma única maleta de transporte com rodas para mobilidade? Sim

O scanner também pode ser usado com um rastreador a laser para medições em larga escala? Sim

Uma garantia de 24 meses é oferecida como padrão para todos os sistemas? Sim

A marca da palavra Bluetooth® e seus logos são marcas comerciais registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Hexagon é sob 
licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.


