
Laserový skener HP-L-10.10
Jediný laserový skener pro souřadnicové měřicí stroje, který 
kombinuje extrémní rychlost, přesnost a flexibilitu

Se skenerem HP-L-10.10 nemusí uživatelé volit mezi přesností a rychlostí. Obojí poskytuje spolu s nebývale snadným 
používáním. Špičková technologie laserového skeneru HP-L-10.10 v kombinaci s jedinečným softwarem a jeho 
funkcemi dokáže řešit nejsložitější úkoly na souřadnicovém měřicím stroji s nepřekonatelnou přesností a efektivitou.

Ať uživatelé vytvářejí měřicí programy, provádějí laserové skenování složitých dílů nebo potřebují podrobné reporty 
a data pro další zpracování, HP-L-10.10 v kombinaci s metrologickým softwarem PC-DMIS podporuje uživatele 
jedinečnými funkcemi a vlastnostmi v každé fázi procesu kontroly a vyhodnocování kvality.

Data sheet

PŘESNÝ 

S chybou snímání tvaru 
8 μm snižuje HP-L-10.10 
rozdíl v přesnosti mezi 
metodami dotykového 
snímání a bezkontaktními 
laserovými skenery. 
Měření jsou v souladu 
s příslušnými normami 
přesnosti ISO.

UNIVERZÁLNÍ

HP-L-10.10 snímá 
spolehlivě měřená data na 
mnoha površích, dokonce 
i na reflexních a lesklých. 
Nabízí také jedinečné 
možnosti pro přizpůsobení 
se různým aplikacím a 
potřebám kvality procesů. 

RYCHLÝ 

HP-L-10.10 zvyšuje 
produktivitu výroby.  
Snímá 2 000 bodů 
rychlostí 300 Hz, což 
představuje až  
600 000 jednotlivých  
bodů za sekundu.

UŽIVATELSKY 
PŘÍVĚTIVÝ
Disponuje funkcemi, jako 
je proměnlivá rychlost 
skenování, rozšířené zorné 
pole nebo vestavěná 
přehledová kamera.  
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Obecné technické údaje

Údaje o výkonu

Standardní Vzorek Specifikace (MPE/MPL) HP-L-10.10

ISO 10360-8:2013
Koule

P[Form.Sph.D95%:Tr:ODS] 12 µm

P[Form.Sph.1x25:Tr:ODS] 8 µm

P[Size.Sph.All:Tr:ODS] 14 µm

L[Dia.5x25:Art:ODS 24 µm

Rovina P[Form.Sph.D95%:Tr:ODS] 12 µm

ISO 10360-9:2013 
(HP-L-10.10 + HP-THDe  
nebo HP-S-X1)

Koule L[Dia.2x25::MPS] 18 µm

Přesnost

Třída laseru 2 (EN / IEC 60825-1:2014)

Vyzařovaná vlnová délka 450 nm (viditelná modrá)

Maximální průměrný zářivý výkon ≤1 mW

Deklarovaná přesnost teplotního rozsahu 16 až 26 °C (61 až 79 °F)

Ochrana proti prachu a vodě IP51 (IEC/EN 60529) (kromě  
zahřívací svorky)

Okolní vlhkost 95 % (bez kondenzace)

Provozní teplota 16 až 32 °C (32 až 89.6 °F)

Skladovací teplota -30 až +70 °C (-22 až +158°F)

Hmotnost 427 g

Frekvence skenování (řádky za sekundu) 300 Hz

Rychlost přenosu dat 600 000 bodů/s

Odolnost snímače proti okolnímu 
osvětlení 10 000 lx

Odstup a hloubka (Z) 90 ± 30 mm (navíc 30 mm s eFOV)

Šířka laserové čáry 80 mm (ve středu pole)

Doplňující informace:

Všechny specifikace platí pro mostové souřadnicové měřicí stroje s 

indexovatelnou měřicí hlavou. Specifikace zahrnují nejistotu měření 

podle normy ISO/TS 17865:2016 a platí pro:

• Konstantní rychlost skenování na souřadnicovém měřicím 

stroji 25 mm/s

• Zkoušky provedené se standardní konfigurací bez  

(např. úhlových) adaptérů a/nebo rozšíření

• Nastavení expozice 22% (UD)

• Standardní zorné pole (sFOV)

• Automatickou výměnu sondy, pokud je pro test použitelná

• Kombinaci HP-L-10.10 s dotykovým měřicím snímačem 

s použitím stejných hrotů, které jsou specifikovány pro 

jednorázovou zkoušku chyby měření podle ISO13060-5, 

pokud je to pro zkoušku použitelné

• Test chyby snímání kulového vzorku provedený na bílé matné 

kouli: (Vlastnosti podle PN: HP-L-10.10-I-SPH-KIT)

• Kalibrováno pro tvar se 3 velkými kružnicemi a 

maximální odchylkou tvaru 0,5 µm a maximální 

nepřesností kalibrace U 0,04 µm

• Kalibrováno na velikost pomocí 3 velkých kružnic s 

maximální nepřesností kalibrace U 0,02 µm

• Test chyby snímání na rovinném vzorku provedený na 

referenční bílé rovině: (Vlastnosti podle PN: 

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

• Kalibrace tvaru pomocí jednotné strategie s přibližně  

3 000 jednotlivými body s maximální odchylkou tvaru  

1,5 µm a maximální nepřesností kalibrace U 0,28 µm

Měření prováděná v rozšířeném zorném poli (eFOV) budou mít 

za následek přibližně dvojnásobnou chybu rozptylu ve srovnání 

se standardním zorným polem (sFOV). Umožnění rozšířeného 

zorného pole (eFOV) nemá vliv na přesnost měření generovaných 

v rámci standardního zorného pole (sFOV).

Všechny uvedené hodnoty se mohou změnit bez dalšího upozornění.
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Jedinečné špičkové technologie, funkce a 
možnosti softwaru 

• Přehledová integrovatelná kamera 
Pro dálkové ovládání, navádění obsluhy a vylepšené 
reportování.

• Vzdálenost nad skenovaným objektem (off-set) 
Flexibilní off-set pro optimalizované dráhy snímání  
a 30 mm dodatečné zorné pole pro optimalizované  
programování trajektorie.

• Proměnná rychlost skenování 
Měňte rychlost stroje, generujte data o povrchu a 
rychle získávejte přesné prvky během  
stejné měřicí trajektorie.

• UniScan 
Automatizované vytváření měřicích programů;  
jednoduše vyberte povrchy na modelu CAD a vyplňte 
příkazy pro skenování.

• Vizuální průvodce a indikátor pracovní vzdálenosti 
Okamžitá vizuální zpětná vazba informuje obsluhu o 
stavu laserového skeneru a správném nastavení polohy 
pro dosažení nejlepšího výkonu měření.

• Režimy pořizování 
HP-L-10.10 nabízí dvě možnosti pořizování mračna bodů.  
V režimu SHINE systém automaticky upraví nastavení pro 
měřený povrch. V režimu UD (uživatelem definovaném) 
mohou uživatelé upravit nastavení odpovídající 
individuálním potřebám a daným problémům.

• Špičková mechanická konstrukce 
Jedinečné funkce, jako je přehledová kamera, 
mechanické rozhraní TKJ se zahřívacím konektorem, 
tepelná kompenzace, radiální ventilátor a ovládání 
laseru, činí z HP-L-10.10 nejpokročilejší laserový 
skenovací snímač na trhu.
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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.


