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WiFi integrado
Para configuração e comunicação 
simples com o PC e operação de 
controle remota

Grande volume
Mede em um volume de até 160 
metros de diâmetro

Proteção IP54
A unidade selada com certificação 
IEC garante proteção contra 
entrada de poeira e outros 
contaminantes

Certificação ISO
Rastreabilidade do sistema 
certificada de acordo com a  
ISO 17025

Monitoramento remoto em 
tempo real
Compatibilidade com o HxGN 
SFx | Asset Management, a 
solução líder para gerenciamento 
de desempenho de ativos da 
Indústria 4.0

Serviço de localização GPS
Possibilidade de rastrear a 
localização do Absolute Tracker 
em qualquer lugar do mundo, 
mesmo quando ele está desligado.

Câmera de visão superior
Tela de alta resolução com exibição ao vivo 
e vários níveis de zoom sem redução na 
qualidade da imagem;

PowerLock
Linha de visão interrompida re estabelecida 
automaticamente sem interação do usuário;

Multifuncionalidade
Compatível com:

>  refletores e Leica T-Probe para  
medição em ponto único

>  scanners AS1, LAS e LAS XL para  
medição sem contato

> instalações robóticas automatizadas

Saída de dados em tempo real
Transferência de dados Ethercat de baixa 
latência de 1000 Hz com o pacote opcional  
de recursos em tempo real opcional;

Energia da bateria com troca a quente
Configuração de troca rápida e  
em operação. Mais fácil com  
menos cabos, melhorando a  
acessibilidade em quase  
todos os locais.

Função de orientação  
à gravidade
Permite a medição com  
o eixo Z alinhado à  
gravidade - ideal para  
tarefas de nivelamento  
e alinhamento
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O rastreador a laser oferece os seguintes benefícios?
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Ele pode se fixar em um alvo com apenas 10 mícrons de incerteza a qualquer distância dentro do alcance? ✓
Ele pode medir um refletor a uma distância de até 80 m? ✓
É certificado IP54 para garantir a proteção do sistema em ambientes hostis e minimizar o tempo de inatividade? ✓
O rastreador a laser é compatível com vários tipos de acessórios, como sondas, scanners, complementos de automação? ✓
O rastreador pode ser usado em orientações não convencionais (de cabeça para baixo ou inclinado) ao usar sondas ou scanners? ✓
Ele tem um sensor de nivelamento interno com precisão de ± 1 arcseg? ✓
É possível obter informações como o status da conexão, dados ambientais e estatísticas de uso e até mesmo ser 
notificado imediatamente se um evento acontecer? ✓

O sistema é compatível com os pacotes de metrologia padrão do mercado? ✓
O rastreador laser pode ser localizado usando o sinal de GPS em todo o mundo, mesmo quando o rastreador está desligado? ✓
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de Ele suporta conectividade WiFi? ✓

O sistema passou por teste de queda comprovando que permanecerá totalmente funcional caso seja submetido a um 
forte impacto como que pode ocorrer durante o transporte? ✓

Ele pode operar com bateria por mais de 6 horas? ✓
As baterias podem ser trocadas a quente, permitindo uma operação mais longa sem desligar o instrumento? ✓
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A sonda reconhece automaticamente a caneta, evitando erros do operador devido a seleções incorretas? ✓
A sonda garante a repetibilidade da montagem, economizando tempo ao eliminar a necessidade de recalibração? ✓
A sonda possui ângulos de trabalho amplos (± 45°) e funciona em qualquer ângulo de rotação, independente da 
orientação do rastreador a laser? ✓

A sonda tem vários botões que podem atribuir funções diferentes (ponto de aceitação, ponto de rejeição, próximo ponto, etc.)? ✓
A sonda tem feedback audível e visual? ✓
A sonda suporta extensões longas, maiores que 600 mm, que permitem alcançar pontos ocultos? ✓
A sonda está livre de tarefas de conexão demoradas, como emparelhar a sonda com o rastreador? ✓
A sonda é precisa o suficiente para medir uma barra de escala de 5 metros até 80 mícrons? ✓
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O rastreador a laser é compatível com um scanner a laser? ✓
É possível usar um scanner a laser que permite ao usuário digitalizar várias cores e materiais em uma única varredura? ✓
É possível usar um scanner a laser que pode ser portátil e montado em instalações robóticas? ✓
O scanner a laser pode escanear objetos sem borrifar ou aplicar alvos na peça? ✓
O scanner é preciso o suficiente para medir uma barra de escala com até 50 mícrons de até 30 metros do rastreador? ✓
É possível digitalizar peças muito grandes com apenas um instrumento porque é fácil mover o objeto medido? ✓
O scanner é certificado de acordo com a ISO 10360-10? ✓
O mesmo scanner a laser pode ser usado com um Braço (para áreas de difícil acesso) e com rastreador a laser para varredura 
de grande volume? ✓

O scanner a laser pode adquirir até 1,2 milhão de pontos/s para um trabalho de digitalização muito produtivo? ✓
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O sistema pode inspecionar peças de forma automática e precisa, independente do desempenho de precisão do robô? ✓
O sistema oferece uma solução de automação híbrida totalmente integrada, combinando digitalização de alta 
velocidade de superfícies e recursos com pontos ocultos de sondagem? ✓

O sistema pode funcionar manual e automaticamente usando a mesma interface de software sem afetar o desempenho 
de precisão? ✓

O sistema pode ser usado para medições em linha que requerem inspeção sem preparação de peças ou a necessidade 
de acessórios especiais? ✓
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Possui certificação ISO 17025 para garantir a rastreabilidade do processo de calibração? ✓
Possui garantia de fábrica de 2 anos como padrão? ✓
Possui 10 anos de manutenção garantida, permitindo mais tempo para planejar uma substituição? ✓
O produto é especificado de acordo com a ISO 10360-10? ✓
O fornecedor possui centros de serviços espalhados pelo mundo para minimizar custos de remessa, evitar burocracia 
alfandegária e fornecer serviço de alta qualidade no idioma local? ✓
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Principais recursos para benchmarking


