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Digitalização avançada 
de luz estruturada 
 
A digitalização de luz estruturada é uma tecnologia bem estabelecida e altamente 
confiável para aquisição de superfície tridimensional. Até mesmo geometrias de 
superfície complexas são capturadas rapidamente e com um alto nível de resolução e 
precisão usando esta técnica avançada de digitalização óptica 3D sem contato.

Devido à excepcional estabilidade mecânica e térmica, a série de sistemas de 
scanner de luz estruturada da Hexagon pode ser utilizada em uma ampla variedade 
de aplicações. Com projeto extremamente robusto, esses sistemas de duas câmeras 
são conhecidos pela extraordinária combinação de robustez e precisão, que os permite 
enfrentar os desafios da metrologia moderna, desde a sala de controle de qualidade mais 
esterilizada até o chão de fábrica mais empoeirado.

A tecnologia de digitalização de luz estruturada da Hexagon funciona com a plataforma 
dedicada de software OptoCat, desenvolvida para transformar rapidamente informações 
de medição de alta qualidade em dados de malha digital precisos, bem como diretamente 
no software de metrologia de terceiros por meio de plug-ins baseados no SLS SDK.
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Introdução à luz estruturada
Medição de alta velocidade, alta resolução e alta precisão 
 
A digitalização de luz estruturada, também conhecida como digitalização de luz branca ou azul, é um método de 
medição tridimensional de superfícies que envolve a projeção de padrões de luz na superfície de medição. Câmeras de 
alta resolução são usadas para capturar essa projeção em ângulos de visão predefinidos e as imagens resultantes são 
analisadas e usadas para derivar informações dimensionais altamente precisas sobre a superfície de medição.

Isso significa que um sistema de digitalização de luz estruturada mede toda a superfície visível do objeto de medição 
de uma só vez, resultando em uma densidade de ponto de medição excepcionalmente alta. Além de fornecer dados de 
medição reais extremamente precisos, esse método também proporciona um altíssimo nível de resolução. O processo 
também é muito rápido, com uma sequência de medição individual concluída em apenas um ou poucos segundos.

Todo o processo de medição leva de poucos segundos a alguns minutos, sendo concluído assim que as imagens de 
todos os lados do objeto forem capturadas. Digitalizações individuais de diferentes lados do objeto de medição são 
alinhadas pela geometria ou com o auxílio de alvos colocados ao redor do objeto antes da medição. Posteriormente, 
todas as digitalizações individuais são mescladas em uma única malha de triângulo.



Tecnologia de digitalização de luz estruturada

 Principais características

• Os scanners de luz estruturada coletam dados de superfície de alta densidade em níveis de precisão extremamente finos, 
sendo ideais para digitalização completa de objetos, bem como para inspeção de recursos de alta precisão.

• A série de scanners de luz estruturada da Hexagon usa um padrão de luz de projeção de franja, em que um projetor emite 
uma sequência de padrões de franja na superfície a ser medida.

• Os avanços na tecnologia de projeção de franjas significam que a digitalização de superfícies brilhantes e escuras pode ser 
realizada normalmente sem a necessidade de pré-tratamentos, como pulverização.

• Hardware de alta qualidade e estratégias de medição adaptadas permitem que os sistemas de digitalização de luz 
estruturada da Hexagon executem medições confiáveis   até mesmo em ambientes industriais desafiadores.

• A saída de malha de triângulo 3D do scanner está disponível instantaneamente como um conjunto de dados em vários 
formatos, compatível com qualquer tipo de programa de processamento posterior.

Principais aplicações

A digitalização de luz estruturada na manufatura industrial tem várias aplicações principais que se enquadram  
em duas categorias amplas.

Controle de qualidade
Os conjuntos de dados 3D criados por um sistema de 
digitalização de luz estruturada são perfeitos para 
processos de controle de qualidade na manufatura. Da 
inspeção de recursos dimensionais ao dimensionamento 
geométrico e tolerância, os dados de alta velocidade 
e alta resolução fornecidos por um scanner de luz 
estruturada são ideais para inspecionar e validar 
componentes de tamanho pequeno a médio com muitos 
recursos e até mesmo peças grandes com acréscimo de 
complementos de fotogrametria instalados.

Engenharia reversa
A capacidade de medir uma peça existente para 
determinar suas características e depois criar um modelo 
CAD preciso pode ser extremamente útil em diversos 
contextos de manufatura. Esse é o caso específico de 
quando há um aspecto manual significativo no processo 
de design do produto, como observamos frequentemente 
no design automotivo. A engenharia reversa também pode 
ser importante no trabalho de restauração para produzir 
com precisão mapas digitais de peças para as quais a 
documentação do projeto original não existe mais ou nunca 
foi criada, como arte e artefatos de patrimônio cultural.



Principais vantagens

• Tempo de digitalização curto por meio 
de projeção digital de rápida.

• Smart Phase Projection para 
digitalização de superfícies brilhantes e 
escuras sem pré-tratamento.

• A tecnologia Smart Data Capture 
possibilita aquisição rápida e  
resolução variável.

• Retroprojeção colorida dos resultados 
das medições.

• Troca rápida e fácil de campos 
de medição.

• Grau máximo de precisão de recursos 
por meio de sensores de câmera  
de alta resolução.

• Digitalização de alta estabilidade.

• Pronto para inspeção robótica 
automatizada graças ao design 
resistente e estrutura dupla de carbono.

• Acessórios como mesa giratória e 
unidades rotativas inclináveis permitem 
a digitalização semiautomática.

• Opção de sonda portátil.

• Combinável com sistemas de 
fotogrametria.



StereoScan neo
Referência em digitalização de luz estruturada

O StereoScan neo, o mais sofisticado scanner de luz estruturada da Hexagon, combina resolução e precisão superiores 
com um arsenal de recursos inovadores que aprimoram radicalmente a experiência de digitalização.

O StereoScan neo é um sistema de digitalização óptica 3D incrivelmente versátil. A inovadora tecnologia Smart Data 
Capture permite que o sistema adquira dados em velocidade extremamente alta sem comprometer a qualidade dos 
dados, ao mesmo tempo que permite resolução variável conforme exigido pelo aplicativo em questão.

Equipado com um projetor digital avançado que utiliza padrões de projeção inovadores e retroprojeção colorida, 
o StereoScan neo é um dos mais avançados scanners de luz estruturada já produzidos. Com aquisição de dados 
alimentada por câmeras digitais duplas de 8 ou 16 megapixels e campos de medição que variam de 75 a 1100 milímetros 
e que podem ser rápida e facilmente modificados pelo usuário conforme necessário, o StereoScan neo é scanner de luz 
estruturada mais versátil e poderoso disponível no mercado.

Smart Phase Projection
A tecnologia Smart Phase Projection da Hexagon utiliza 
um tipo inovador de padrão de projeção de franja 
projetado para gerar dados de altíssima qualidade, 
mesmo nas superfícies de medição mais desafiadoras. 
Essa tecnologia representa um pioneirismo em relação 
às técnicas clássicas de projeção de franjas, fazendo 
com que o StereoScan neo apresente um desempenho 
de excelência em superfícies brilhantes e escuras, sem 
necessidade de pré-tratamento.

Variable Light Projection
A inovadora tecnologia Variable Light Projection (VLP) 
do StereoScan neo é uma técnica de projeção colorida 
adaptável que permite ao scanner ir além de apenas 
projetar os padrões necessários para o processo de 
digitalização. Com a VLP, os resultados de medição gerados 
podem ser projetados instantaneamente de volta na 
superfície de medição, permitindo a fácil visualização 
codificada por cores dos desvios do CAD diretamente na 
peça que está sendo medida.



Principais vantagens

• Introdução ideal à metrologia 3D  
de ponta.

• A tecnologia Smart Data Capture 
possibilita aquisição rápida e  
resolução variável.

• Mudança rápida e fácil dos campos  
de medição.

• Configuração atualizável do  
sistema modular.

• Digitalização de superfícies brilhantes e 
escuras sem pré-tratamento.

• Estabilidade mecânica e térmica.

• Design compacto e leve.

• Opção de sonda portátil.

• Combinável com sistemas  
de fotogrametria.

• Acessórios como mesa giratória e 
unidades rotativas inclináveis permitem 
a digitalização semiautomática.



SmartScan
Digitalização 3D avançada e compacta

Descubra a aquisição de dados de alta velocidade em níveis extremamente altos de detalhes com a tecnologia de 
digitalização óptica 3D sem contato do SmartScan. Os objetos são digitalizados em segundos, independentemente do 
tamanho e da complexidade, e são disponibilizados diretamente como dados 3D de alta precisão em vários formatos 
padrão para processamento posterior.

Leve e com design compacto, o sistema é totalmente móvel, pronto para operar nas mais desafiadoras condições de 
oficina. Graças a um design estrutural de fibra de carbono de alta tecnologia, o SmartScan mantém um desempenho 
extremamente estável e confiável, mesmo sob a pressão das flutuações de temperatura. 

Disponível em várias configurações de sistema, e totalmente atualizável graças à sua arquitetura modular, o 
SmartScan é a escolha ideal para desempenho de medição eficaz e acessível em uma variedade de aplicações e 
indústrias. Escolha entre a versão com câmera dupla padrão de 5 megapixels e o conjunto com câmera dupla de 
12 megapixels de última geração.

Smart Data Capture
A tecnologia Smart Data Capture desenvolvida para todos 
os scanners de luz estruturada da Hexagon possibilita a 
aquisição de dados em velocidades extremamente altas, 
enquanto mantém a alta qualidade dos dados. Permite 
ainda a variação da resolução da medição conforme 
exigido pelas demandas da aplicação específica.

Fotogrametria DPA
Ao trabalhar em combinação com um sistema de 
fotogrametria de última geração, o SmartScan pode ser 
usado para digitalizar partes de peças consideravelmente 
grandes até os menores detalhes com alta precisão que é 
mantida em um grande volume de medição.



Principais vantagens

• Introdução ideal à metrologia 3D.

• A tecnologia Smart Data Capture 
possibilita aquisição rápida e  
resolução variável.

• Design compacto e leve.

• Distância de trabalho curta ideal para 
aplicações em ambientes estreitos.

• Várias configurações fixas para 
diversas tarefas de medição.

• Tecnologia de sensor de alta resolução 
para o máximo de detalhes.

• Digitalização de superfícies brilhantes e 
escuras sem pré-tratamento.

• Opção de sonda portátil.

• Combinável com sistemas 
de fotogrametria.

• Acessórios como mesa giratória e 
unidades rotativas inclináveis permitem 
a digitalização semiautomática.



PrimeScan
Digitalização simplificada

Uma solução atrativa de nível básico para a digitalização precisa 3D de componentes industriais, o PrimeScan se 
baseia em uma tecnologia inovadora de projeção de franjas que permite fornecer alta potência luminosa e excelente 
qualidade de projeção.

Graças ao design compacto com uma área de base do tamanho de uma folha de papel A4 e um sistema com peso total 
inferior a quatro quilos, o PrimeScan está pronto para ser levado a qualquer lugar onde seja necessária uma medição de 
alta resolução. Combinado com uma distância de trabalho curta, o fator forma pequeno do PrimeScan o torna perfeito 
para digitalização em áreas de aplicação especiais, como em uma mesa ou em partes de difícil acesso do chão de fábrica.

A digitalização de superfícies brilhantes e escuras sem pré-tratamento é auxiliada pelo poderoso projetor 
do PrimeScan, enquanto o posicionamento inicial do objeto de medição é simplificado pelos ponteiros laser 
integrados do scanner. Robôs e acessórios selecionados permitem a medição automatizada e fácil aquisição de 
dados em volumes menores e maiores.

Smart Data Capture
A tecnologia Smart Data Capture desenvolvida para todos 
os scanners de luz estruturada da Hexagon possibilita a 
aquisição de dados em velocidades extremamente altas, 
enquanto mantém a alta qualidade dos dados. Permite 
ainda a variação da resolução da medição conforme 
exigido pelas demandas da aplicação específica.

Opções de configuração
Dependendo da resolução e precisão necessárias, 
diferentes resoluções de câmera e campos de medição 
estão disponíveis no PrimeScan. São disponibilizadas 
oito configurações fixas, permitindo aos usuários 
selecionar a ferramenta perfeita para sua tarefa de 
medição específica.



Principais vantagens
• Interface especializada de "um botão" 

para execução simples de programas 
de medição preparados.

• Orientação do usuário por meio de pose 
de robô e planejamento de caminho 
de digitalização usando automação 
de processos inteligente.

• O planejamento durante o processo 
reduz significativamente o tempo de 
inatividade, permitindo a criação de 
planos de digitalização até 16 vezes mais 
rápida do que em sistemas totalmente 
programados manualmente.

• O modo interativo permite que posições 
sejam adicionadas ou editadas  
em programas existentes.

• A funcionalidade de macro de inspeção 
permite a integração da medição 
de superfície e de recursos em  
um único programa.

• Módulo Manual Teaching para 
usuários avançados

• Análise direta dos relatórios de inspeção 
no chão de fábrica.

• Carregamento de medições e relatórios 
pela LAN no diretório compartilhado 
para fácil acesso.

• Disponível nas configurações HiRes, 
HiEnd ou Efficient baseadas no 
StereoScan neo R8/R16 ou no PrimeScan.



PartInspect
Automação avançada simplificada

Combinando um scanner de luz estruturada premium com um braço robótico poderoso para inspeção automatizada 
off-line, near-line ou at-line, o PartInspect oferece células de medição diretas que simplificam e aceleram tarefas de 
inspeção repetitivas. Uma combinação exclusiva de planejamento de digitalização automatizado e ajuste fino manual 
oferece flexibilidade incomparável ao usuário, com o auxílio de uma interface kiosk fácil de usar que permite o controle 
simples da célula diretamente no chão de fábrica.

Com o PartInspect, o planejamento e a execução do projeto não exigem conhecimento especializado de ensino de 
robô, permitindo uma automação simples que pode ser operada com o mínimo de treinamento. Isso tudo se soma 
a uma variedade de sistemas de medição automatizados de última geração que levam processos essenciais de 
inspeção para o mundo da manufatura inteligente com um mínimo de experiência e esforço. 

OfflineProgramming

A ferramenta de software OfflineProgramming 
do PartInspect possibilita uma ampla gama de 
funcionalidades de preparação de medição em uma 
interface de usuário fácil de aprender. O sistema remove a 
complexidade do ensino do robô das mãos do usuário do 
chão de fábrica, enquanto auxilia os usuários avançados 
por meio de um processo de orientação inteligente.

ScanControl

No chão de fábrica, a medição é controlada por meio 
de uma interface kiosk com tela de toque alimentada 
pelo software ScanControl do PartInspect. Isso permite 
que o usuário selecione e inicie programas de medição 
predefinidos, e significa que o usuário padrão nunca precisa 
interagir com o painel de ensino do robô.

Para usuários avançados, o módulo Manual Teaching do 
ScanControl permite alterações diretas em planos de medição 
predefinidos, facilitando o ajuste fino dos programas para 
garantir medições precisas e completas na primeira varredura.



Configurações do PartInspect
Automação avançada simplificada

O PartInspect está disponível em três configurações para célula completa, cada uma criada com base em um modelo 
diferente da série de scanners de luz estruturada da Hexagon. Cada célula é equipada, por padrão, com uma interface 
kiosk com tela sensível ao toque e uma variedade de sensores de controle de temperatura.

PartInspect L HiRes

A célula completa de modelo mais sofisticado do PartInspect 
é o PartInspect L HiRes, alimentado pelo sensor de alta 
resolução e tecnologia de projeção digital do StereoScan 
neo R16. O sistema tem três opções de campo de visão, 
que podem ser selecionadas conforme a necessidade do 
usuário, permitindo o uso de um único sistema para medir de 
peças pequenas a grandes. Com resolução X, Y de apenas 58 
mícrons e precisão de digitalização de 10 mícrons, o sistema 
HiRes é o que há de melhor em soluções automatizadas de 
digitalização de luz estruturada.

PartInspect L HiEnd

O PartInspect L HiEnd é equipado com um scanner de luz 
estruturada StereoScan neo R8 que permite resolução X, Y  
de até 86 mícrons e precisão de medição extremamente alta 
de até 10 mícrons. Semelhante ao sistema HiRes, o PartInspect 
HiEnd tem três opções de campo de visão que podem ser 
selecionadas pelo usuário e que possibilitam que um único 
sistema abranja uma ampla gama de tamanhos de peças.

PartInspect L Efficient

O PartInspect L Efficient é equipado com a tecnologia de 
sensor de preço acessível do PrimeScan e fornecida com 
todos os recursos de software necessários para medição 3D 
automatizada de superfícies de objetos com alta precisão que 
chega a apenas 20 mícrons. O sistema oferece duas opções 
de campo de visão para medir peças pequenas ou grandes.

PartInspect custom

O módulo Manual Teaching no software ScanControl 
do PartInspect permite que usuários avançados com 
necessidades de automação específicas definam uma 
configuração personalizada do PartInspect. Ao trabalhar 
com um integrador experiente, os usuários podem definir 
um sistema automatizado de inspeção de luz estruturada 
sob medida para suas necessidades exatas.



Automação simples
Mesas giratórias e unidades rotativas inclináveis para 
produtividade de medição completa

Uma alternativa às soluções complexas de automação baseadas em robô pode ser obtida por meio da combinação de 
tecnologia de digitalização de luz estruturada com mesa giratória ou unidades rotativas inclináveis. Esses acessórios 
para aprimoramento da produtividade permitem que um scanner acesse todos os lados do objeto de medição sem 
necessidade de reposicionamento, pois é possível capturar todas as áreas relevantes do objeto, minimizando, assim, 
o número de exposições.

• Inspeção e digitalização semiautomatizadas e altamente precisas de componentes de tamanho pequeno a médio.

• A precisão com alta capacidade de repetição permite um processo reproduzível vantajoso.

• Alternativa econômica e flexível para um sistema de automação de robô.

• Sistema portátil com requisitos mínimos de treinamento.

• Redução significativa nos custos de manutenção em comparação com sistemas de automação completa.



DPA Series
A fotogrametria se une à luz estruturada

Combinar digitalização de luz estruturada e tecnologia de fotogrametria líderes é uma maneira incomparável de obter 
resultados de digitalização 3D de alta precisão em grandes objetos de medição.

O volume de medição capturado em uma única digitalização executada por um scanner de luz estruturada da Hexagon 
varia de poucos milímetros a cerca de um metro de diâmetro. Combinando essa tecnologia com um sistema de 
fotogrametria da DPA Series, áreas de forma livre consideravelmente maiores também podem ser capturadas com 
altíssimo nível de detalhe. Tal combinação de tecnologia complementar fornece coordenadas globais mais confiáveis   e 
muito mais precisas no sistema de coordenadas do componente, permitindo medições precisas em um volume maior.

• Os alvos são usados   para sinalizar pontos de referência no objeto.

• A câmera digital fotografa várias direções e ângulos.

• A partir desses dados, é criada uma nuvem de pontos que pode ser usada como sistema de referência.

• As digitalizações de superfície únicas são executadas por um scanner de luz estruturada

• Os dados da digitalização são combinados com o sistema de referência.
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DPA Online
Integração de fotogrametria automatizada

Parte da DPA Series de tecnologia de fotogrametria, o DPA Online é um módulo complementar de fotogrametria para 
células do PartInspect L. Uma câmera de alta resolução é montada sobre ou abaixo do scanner e usada para gerar 
um quadro de referência para controlar a precisão do alinhamento geral em peças grandes e/ou complexas.

• Reforça a geometria de medição e garante um nível padronizado de precisão.

• Garante precisão de até 50 mícrons em todo o volume de medição da célula.

• Destina-se a peças de difícil medição, como objetos planos, finos ou muito grandes.

• A fotogrametria é totalmente integrada ao fluxo de trabalho dos projetos de medição do PartInspect.

• Inclui programas de robô personalizados para fotogrametria para cada configuração do PartInspect L.

• Disponível para todas as configurações do PartInspect L no momento da instalação inicial ou como atualização posterior.



Outras funções

• Importação de dados: STL, PLY, CTR, IGES | IGS, STEP | STP, PRT, MODEL, VDA, OBJ, ASCII | ASC, SDF
• Exportação de dados: STL, PLY, CTR, OBJ, ASCII | ASC, SDF
• Funções de inspeção, representação de cor falsa escalonável para comparação de dados, ajuste e comparação com várias 

formas básicas (por exemplo, plano, cilindro, esfera)
• Construção: cortes múltiplos, distâncias, ângulos
• Vários níveis de usuário disponíveis
• Interface com PC-DMIS, Inspire, PolyWorks® e Geomagic Control X para inspeção automática
• Interface com VISI Reverse e Geomagic Design X para engenharia reversa

OptoCat
Módulos

Módulos padrão

Calibração Calibração do scanner usando uma referência certificada.

Correspondência de contornos Alinhamento das digitalizações individuais por meio da geometria do objeto.

Correspondência de alvo Alinhamento das digitalizações individuais por meio do alvo, com ou sem fotogrametria.

Digitalização semiautomática Com mesa giratória ou unidade rotativa inclinável.

Processamento de dados Preenchimento de furos, compressão, filtragem.

Funcionalidades básicas de inspeção
Funções básicas para análise e comparação de dados. Várias estratégias de alinhamento: pré-alinhamento 
automático e manual; alinhamento de formas usando Best-Fit; Best-Fit por meio de pontos de referência; 
3-2-1; ponto, linha e plano.

Módulos complementares

Correspondência de referência externa 
(complemento DPA)

Fotogrametria para reconhecimento preciso de alvos e alinhamento 
com nuvens de pontos de referência predefinidos.

MI.Probing Para medições tácteis com o MI.Probe mini, fornecido com os acessórios do MI.Probe.

Importação de dados CAD Importação de vários formatos CAD: STEP, IGES, Catia V4, V5, V6.

Retroprojeção Retroprojeção colorida de resultados do teste e de informações sobre o objeto de medição com o 
StereoScan neo.

Mapeamento de texturas Captura e transferência da textura (cor e padrão) de um objeto para seus dados 3D digitalizados.
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OptoCat
Uma solução de software dedicado de digitalização

Desde a calibração do scanner 3D e a captura de dados até o pós-processamento e a avaliação dos dados de medição, 
você precisa apenas do software OptoCat para fazer a medição de superfície tridimensional. Com uma ampla gama  
de funções de metrologia, o inovador pacote de software modular OptoCat permite que os usuários desenvolvam 
uma configuração personalizada mais adequada às necessidades de sua tarefa de medição específica.

No software, as digitalizações individuais são alinhadas e mescladas automaticamente, com ou sem alvos 
fotogramétricos. O programa usa algoritmos inteligentes para avaliar as características geométricas e radiométricas  
do objeto digitalizado. Assim, não há mais necessidade de alinhar as digitalizações individuais entre si manualmente.

As funções integradas do OptoCat facilitam o pós-processamento dos dados 3D capturados, incluindo funções como 
nivelamento, compactação e otimização de malhas, texturização e exportação de dados. Além de executar sua própria 
inspeção, o programa tem a opção de se conectar diretamente a uma variedade de plataformas de software de 
metrologia de terceiros para uma avaliação otimizada, interativa e/ou automática.

Os resultados das medições podem ser comparados diretamente ou comparados com dados importados do CAD.  
O software oferece várias funções para análise de dados, extração de bordas e outras etapas de pós-processamento. 
Os dados digitalizados também podem ser exportados em vários formatos para processamento posterior.

SLS SDK
Integração profunda a terceiros

Nosso kit de desenvolvimento de software (SDK) para scanner de luz estruturada foi projetado para permitir 
a integração profunda das principais funcionalidades da série de scanners de luz estruturada da Hexagon  
nas principais plataformas de software de metrologia de terceiros do mercado.

O primeiro resultado da publicação deste SDK é o plug-in SLS-PW, um complemento para PolyWorks  
desenvolvido em cooperação com a Innovmetric. 

O plug-in SLS-PW e quaisquer plug-ins desenvolvidos subsequentemente permitirão aos usuários otimizar seu fluxo 
de trabalho de digitalização e inspeção em um único ambiente de software, com claros benefícios de produtividade. 
O aumento da eficiência de um fluxo de trabalho de uma única plataforma reduzirá os tempos de inspeção, ao eliminar 
a necessidade de exportar e importar dados de medição entre programas separados, bem como ao minimizar as 
necessidades de treinamento. 



Definição da precisão
É essencial ter uma base confiável para a precisão declarada de nossos sistemas de digitalização com luz estruturada. 
Por esse motivo, medimos cada scanner em relação ao nosso Teste de aceitação de scanner definido. Com base na 
Diretriz VDI/VDE 2634 Parte 3, este Teste de aceitação de scanner usa quatro parâmetros claros de qualidade para 
garantir que os usuários tenham confiança total na precisão de seu scanner de luz estruturada da Hexagon.

Forma de erro da sondagem [PF]
Parâmetro de qualidade local. Desvio da 
superfície até uma esfera ajustada.

Erro de medição de 
comprimento [E]
Parâmetro de qualidade global.  
O desvio dos pontos mais próximos  
ao longo do eixo central.

Tamanho de erro da sondagem 
[PS]
Parâmetro de qualidade local. Desvio do 
raio da esfera ajustada até o raio calibrado.

Erro de espaçamento das 
esferas [SD]
Parâmetro de qualidade global. Desvio 
da distância das esferas ajustadas até a 
distância calibrada. 



StereoScan neo  
R8

StereoScan neo
R16

SmartScan  
R5

SmartScan  
R12

PrimeScan  
R5

PrimeScan  
R8

Sensor da câmera
Monocromático,  

digitalização 
progressiva 4/3”

Monocromático, 
digitalização 

progressiva CCD, 
formato completo 1,7”

Monocromático
CMOS, 2/3”

Monocromático
CMOS, 1.1”

Monocromático,  
CMOS 2/3”

Monocromático,  
CCD 1”

Resolução da 
câmera

8,0 MP
2 x 8 147 712 px

3296 x 2472

16,0 MP
2 x 15 720 448 px

4864 x 3232

5,0 MP
2 x 5 013 504 px

2448 x 2048

12,0 MP
2 x 12 368 896 px

4112 x 3008

5,0 MP
2 x 5 013 504 px

2448 x 2048

8,0 MP
2 x 7 990 272 px

3264 x 2448

Unidade de 
projeção Projetor digital Técnica de projeção miniaturizada

Fonte de luz 3 LEDs de 100 W de alta intensidade  
(vermelho + verde + azul)

LED de 100 W de alta intensidade  
(azul)

Tempo mín. 
de medição 1 s

Peso do sensor 12 kg* 4 kg 3,8 kg

Fonte de 
alimentação AC 110/230 V, 50 a 60 Hz, 600 W AC 110/230 V, 50 a 60 Hz, externo, 150 W

Unidade de 
controle Integrado, USB 3.0 Externo, USB 2.0 Integrado, USB 3.0

Sistema 
operacional Windows 10, 64 bits

Sondagem Compatível com MI.Probe mini

 
*Peso pode variar de acordo com os campos de medição.

Especificações técnicas
Especificações do scanner
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Modelos R8 
 

Posição da câmera externa
Ângulo de triangulação: 30°
Comprimento da base: 450 mm
Distância de trabalho: 840 mm

Campo de visão (1) L - 350 mm L - 550 mm L - 850 mm L - 1100 mm
Tamanho do campo de visão (1) 280 x 210 mm 420 x 320 mm 700 x 560 mm 850 x 700 mm
Profundidade de medição (3) 176 mm 270 mm 430 mm 550 mm
Resolução X, Y (4) 86 µm 128 µm 211 µm 256 µm
Erro de espaçamento das esferas 10 µm 16 µm 30 µm 42 µm
Erro de medição de comprimento 20 µm 28 µm 60 µm 84 µm
Tamanho de erro da sondagem 6 µm 12 µm 16 µm 21 µm
Forma de erro da sondagem 7 µm 12 µm 16 µm 18 µm

 
 

Posição da câmera interna
Ângulo de triangulação: 30°
Comprimento da base: 150 mm
Distância de trabalho: 350 mm

Campo de visão (1) S - 75 mm S - 125 mm S - 200 mm
Tamanho do campo de visão (2) 65 x 50 mm 100 x 75 mm 160 x 125 mm
Profundidade de medição (3) 36 mm 60 mm 100 mm
Resolução X, Y (4) 20 µm 30 µm 49 µm
Erro de espaçamento das esferas 5 µm 6 µm 8 µm
Erro de medição de comprimento 10 µm 15 µm 18 µm
Tamanho de erro da sondagem 4 µm 6 µm 6 µm
Forma de erro da sondagem 5 µm 6 µm 6 µm

 
 
Modelos R16 

Posição da câmera externa
Ângulo de triangulação: 30°
Comprimento da base: 450 mm
Distância de trabalho: 840 mm

Campo de visão (1) L - 350 mm L - 550 mm L - 850 mm L - 1100 mm
Tamanho do campo de visão (2) 285 x 190 mm 460 x 310 mm 710 x 500 mm 940 x 700 mm
Profundidade de medição (3) 176 mm 280 mm 430 mm 550 mm
Resolução X, Y (4) 58 µm 94 µm 146 µm 193 µm
Erro de espaçamento das esferas 10 µm 16 µm 30 µm 32 µm
Erro de medição de comprimento 20 µm 28 µm 60 µm 64 µm
Tamanho de erro da sondagem 6 µm 12 µm 16 µm 18 µm
Forma de erro da sondagem 7 µm 12 µm 16 µm 18 µm

 

Posição da câmera interna
Ângulo de triangulação: 30°
Comprimento da base: 150 mm
Distância de trabalho: 350 mm

Campo de visão (1) S - 75 mm S - 125 mm S - 200 mm
Tamanho do campo de visão (2) 70 x 50 mm 90 x 60 mm 160 x 110 mm
Profundidade de medição (3) 20 mm 54 mm 100 mm
Resolução X, Y (4) 15 µm 19 µm 33 µm
Erro de espaçamento das esferas 5 µm 6 µm 8 µm
Erro de medição de comprimento 8 µm 15 µm 18 µm
Tamanho de erro da sondagem 4 µm 6 µm 6 µm
Forma de erro da sondagem 5 µm 6 µm 6 µm

 
Todos os campos de visão (FOV) do StereoScan neo e do SmartScan podem ser realizados usando os mesmos componentes fundamentais, ou seja, a base do sistema, câmeras e a 
unidade de projeção, por meio de uma simples mudança dos objetivos (e da base CRP, se necessário). Para simplificar a configuração e calibração das faixas de medição padrão, elas 
serão fornecidas apenas com um conjunto de lentes testadas e preparadas individualmente para cada FOV. As lentes são fornecidas com uma configuração predefinida de fábrica para 
a abertura e profundidade focal, que são otimizadas para o FOV correspondente e não precisam ser alteradas pelo usuário.

Especificações de medição
StereoScan neo
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Modelos R5 
 

Ângulo de triangulação: 27°
Comprimento da base: 470 mm
Distância de trabalho: 1000 mm

Campo de visão (1) M - 125 mm M - 200 mm M - 500 mm M - 850 mm
Tamanho do campo de visão (2) 105 x 85 mm 160 x 130 mm 380 x 310 mm 650 x 565 mm
Profundidade de medição (3) 66 mm 100 mm 244 mm 420 mm
Resolução X, Y (4) 43 µm 64 µm 153 µm 266 µm
Erro de espaçamento das esferas 10 µm 11 µm 22 µm 44 µm
Erro de medição de comprimento 20 µm 22 µm 44 µm 88 µm
Tamanho de erro da sondagem 7 µm 9 µm 11 µm 22 µm
Forma de erro da sondagem 7 µm 8 µm 11 µm 22 µm

 
 

Ângulo de triangulação: 30°
Comprimento da base: 240 mm
Distância de trabalho: 370 mm

Ângulo de triangulação: 20°
Comprimento da base: 470 mm
Distância de trabalho: 1500 mm

Campo de visão (1) S - 60 mm S - 125 mm L - 750 mm L - 1550 mm
Tamanho do campo de visão (2) 50 x 40 mm 100 x 80 mm 560 x 470 mm 1200 x 750 mm
Profundidade de medição (3) 30 mm 60 mm 360 mm 750 mm
Resolução X, Y (4) 20 µm 40 µm 230 µm 485 µm
Erro de espaçamento das esferas 5 µm 7 µm 61 µm 220 µm
Erro de medição de comprimento 10 µm 14 µm 122 µm 440 µm
Tamanho de erro da sondagem 6 µm 7 µm 31 µm 110 µm
Forma de erro da sondagem 5 µm 7 µm 31 µm 110 µm

 
 
modelos R12 

Ângulo de triangulação: 27°
Comprimento da base: 470 mm
Distância de trabalho: 1000 mm

Campo de visão (1) M - 350 mm M - 450 mm M - 750 mm M - 1000 mm
Tamanho do campo de visão (2) 285 x 205 mm 380 x 275 mm 590 x 435 mm 825 x 630 mm
Profundidade de medição (3) 180 mm 240 mm 370 mm 500 mm
Resolução X, Y (4) 69 µm 92 µm 143 µm 201 µm
Erro de espaçamento das esferas 16 µm 20 µm 30 µm 44 µm
Erro de medição de comprimento 36 µm 40 µm 60 µm 88 µm
Tamanho de erro da sondagem 9 µm 10 µm 15 µm 22 µm
Forma de erro da sondagem 9 µm 10 µm 15 µm 22 µm

 
Ângulo de triangulação: 29°
Comprimento da base: 260 mm
Distância de trabalho: 500 mm

Campo de visão (1) SL - 90 mm SL - 200 mm SL - 300 mm SL - 500 mm
Tamanho do campo de visão (2) 70 x 55 mm 145 x 105 mm 240 x 160 mm 420 x 325 mm
Profundidade de medição (3) 44 mm 90 mm 144 mm 250 mm
Resolução X, Y (4) 17 µm 35 µm 57 µm 102 µm
Erro de espaçamento das esferas 6 µm 9 µm 12 µm 21 µm
Erro de medição de comprimento 15 µm 18 µm 24 µm 42 µm
Tamanho de erro da sondagem 6 µm 6 µm 8 µm 15 µm
Forma de erro da sondagem 6 µm 6 µm 8 µm 15 µm

(1) Designação das bases do scanner (S, L) e da diagonal no centro do volume de medição.
(2) Expansão lateral (X x Y) no centro do volume de medição.
(3) Profundidade do volume de medição (Z).
(4) Os valores para a resolução lateral foram calculados teoricamente (razão do tamanho do FOV e o número de pixels do chip da câmera).

Especificações de medição
SmartScan



Modelos R5 
Distância de trabalho curta
Ângulo de triangulação: 26°
Distância de trabalho: 370 mm

Distância de trabalho longa
Ângulo de triangulação: 18°
Distância de trabalho: 540 mm

Campo de visão (1) 50 mm 125 mm 200 mm 400 mm 700 mm

Tamanho do campo de visão (2) 40 x 30 mm 100 x 80 mm 150 x 125 mm 300 x 275 mm 500 x 450 mm

Profundidade de medição (3) 24 mm 64 mm 100 mm 200 mm 350 mm

Resolução X, Y (4) 16 µm 40 µm 63 µm 125 µm 208 µm

Erro de espaçamento das esferas 4 µm 7 µm 12 µm 20 µm 56 µm

Erro de medição de comprimento 10 µm 16 µm 24 µm 40 µm 112 µm

Tamanho de erro da sondagem 6 µm 6 µm 6 µm 10 µm 28 µm

Forma de erro da sondagem 4 µm 6 µm 7 µm 10 µm 28 µm

Modelos R8 
 

Distância de trabalho curta
Ângulo de triangulação: 26°
Distância de trabalho: 370 mm

Distância de trabalho longa
Ângulo de triangulação: 18°
Distância de trabalho: 540 mm

Campo de visão (1) 100 mm 450 mm 650 mm

Tamanho do campo de visão (2) 80 x 60 mm 350 x 290 mm 500 x 400 mm

Profundidade de medição (3) 50 mm 222 mm 320 mm

Resolução X, Y (4) 27 µm 109 µm 155 µm

Erro de espaçamento das esferas 6 µm 25 µm 52 µm

Erro de medição de comprimento 14 µm 50 µm 104 µm

Tamanho de erro da sondagem 8 µm 13 µm 26 µm

Forma de erro da sondagem 6 µm 13 µm 26 µm

 
 
 
 
Todos os campos de visão (FOV) do PrimeScan são parte integrante do sistema: sua configuração não pode ser alterada. Cada campo de visão é fornecido como um dispositivo separado. 
 
(1) Designação das bases do scanner (S, L) e da diagonal no centro do volume de medição. 
(2) Expansão lateral (X x Y) no centro do volume de medição. 
(3) Profundidade do volume de medição (Z). 
(4) Os valores para a resolução lateral foram calculados teoricamente (razão do tamanho do FOV e o número de pixels do chip da câmera).

Especificações de medição
PrimeScan
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Especificações do PartInspect L
Especificações da célula do PartInspect L

Altura máxima da peça 1500 mm

Diâmetro máximo da peça 1500 mm

Carga de peças máxima na mesa giratória 2000 kg

Robô industrial  Carga máxima 
Alcance

25 kg 
 

1853 mm

Faixa de tensão (diferentes regiões)
400 Y/230 V AC (+/-5%), 16 A 50/60 Hz

ou
US/C 480 Y/277 V AC, 120 V AC 60 Hz

Potência de entrada 5 kVA

Consumo médio de energia 1,5 kW

Dimensões do compartimento L 3050 x P 2480 x A 2500 mm

Largura máxima de abertura de porta 1670 mm

Peso da célula 2500 kg 

Pé direito necessário 3500 mm

Capacidade necessária de carga do piso 400 kg/m²

Especificações de configuração do PartInspect L 

PartInspect L HiRes
StereoScan neo R16

PartInspect L HiEnd
StereoScan neo R8

PartInspect L Efficient 
PrimeScan R5

Campo de visão FOV L-350/550/850 FOV 400/700

Sensor da câmera
Monocromático, digitalização 

progressiva CCD, formato 
completo 1,7”

Monocromático, digitalização 
progressiva 4/3” Monocromático, CMOS 2/3”

Resolução da câmera
16 MP

2 x 15 720 448 px
4864 x 3232

8 MP
2 x 8 147 712 px

3296 x 2472

5 MP
2 x 5 013 504 px

2448 x 2048

Unidade de projeção Projetor digital Técnica de projeção 
miniaturizada

Fonte de luz 3 LEDs de 100 W de alta intensidade  
(vermelho + verde + azul)

LED de 100 W de alta intensidade  
(azul)

Tempo mínimo de medição 1 s

Peso do sensor 12 kg (1) 3,8 kg

Fonte de alimentação AC 110/230 V, 50 a 60 Hz, 600 W AC 110/230 V, 50 a 60 Hz, 
externo, 150 W

Unidade de controle Integrado, USB 3.0

Sistema operacional Windows 10, 64 bits

Precisão do DPA Online

Precisão de medição de comprimento   MPE(2) 20 µm + 20 µm/m (comprimento diagonal do volume de medição)

 

(1) Peso pode variar de acordo com os campos de medição.
(2) Erro máximo permitido de precisão de medição de comprimento, com base na VDI/VDE 2634 Parte 1: definido como o desvio máximo permitido de um comprimento medido,  
 
que está localizado entre dois pontos de medição, sinalizados com alvos fotogramétricos, em todo o volume de medição do PartInspect L, independentemente da posição e orientação.
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Central de demonstração e de atendimento ao cliente              Centro de produção

Serviço e suporte
Produtos de classe mundial no qual você pode confiar
Com décadas de experiência em pesquisa e desenvolvimento, a tecnologia de luz estruturada e fotogrametria do 
departamento de Manufacturing Intelligence da Hexagon é construída com base em uma longa história de inovação 
tecnológica de alto desempenho. Atingir a qualidade através da experiência para impulsionar a produtividade é o que 
mantém a Hexagon na vanguarda e capaz de fornecer soluções de primeira classe para indústrias em todo o mundo. 

Por essa razão, todos os principais produtos de digitalização de luz estruturada neste folheto são fornecidos  
com garantia de fábrica de 12 meses como padrão, bem como garantia de 10 anos de manutenção por meio  
dos canais de serviço oficiais da Hexagon.

Suporte de classe mundial fornecido localmente
A presença internacional da Hexagon garante suporte e serviços de pós-venda abrangentes em todo o mundo. Com a 
maior equipe de serviço dedicada entre os fabricantes de equipamentos de metrologia, e a ênfase em soluções entregues 
localmente, a Hexagon é inigualável em serviço, reparo, certificação e calibração por meio de treinamento de operadores 
e manutenção e atualizações de software.
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Serviço de classe mundial simplificado
A Hexagon oferece uma ampla variedade de serviços de suporte que se estendem após o momento da venda. Fornecido por 
engenheiros experientes e qualificados em laboratórios com certificação ISO, pelos centros de precisão locais da Hexagon 
ou mesmo no local para minimizar o tempo de inatividade, nosso portfólio de pós-venda é o mais completo do mercado. 

• Planos de manutenção e garantia que garantem a disponibilidade do equipamento.

• Uso sem problemas e tempo mínimo de inatividade.

• Acesso preferencial à linha direta sem custo adicional.

• Acesso a consultoria profissional sempre que necessário.

Atendimento ao cliente
Pacotes
Os proprietários dos produtos de fotogrametria e digitalização de luz estruturada da Hexagon apresentados neste folheto 
também têm a oportunidade de investir em um Pacote de atendimento ao cliente projetado para garantir que o equipamento 
permaneça nas melhores condições e mantenha-se confiável para resultados de medição precisos durante toda a vida útil. 

Os Pacotes de Atendimento ao Cliente incluem uma seleção dos seguintes benefícios, dependendo do nível selecionado.

Para obter detalhes completos sobre os benefícios de cada nível do Pacote de Atendimento ao Cliente,  
entre em contato com um representante local da Hexagon. 

Platinum Gold Silver Bronze

Manutenção anual planejada    

Suporte a hardware do cliente   

Suporte e atualizações para software   

Manutenção e recertificação anuais  

Assistência por meio de conexão remota  

Peças de reparo e mão de obra 

Benefícios locais personalizados    



© 2022 Hexagon AB e/ou suas subsidiárias e afiliadas. Todos os direitos reservados.

A Hexagon é líder global em soluções de realidade digital, combinando 
tecnologias de sensor, de software e autônomas. Estamos colocando 
os dados para trabalhar para aumentar a eficiência, a produtividade, 
a qualidade e a segurança nos setores industrial, de fabricação, 
de infraestrutura, no setor público e em aplicativos de mobilidade.

Nossas tecnologias estão moldando a produção e os ecossistemas 
relacionados às pessoas, para se tornarem cada vez mais conectadas 
e autônomas, garantindo um futuro escalável e sustentável.

A divisão de inteligência de fabricação da Hexagon oferece soluções 
que usam dados de design e de engenharia, de produção e de metrologia 
para tornar a fabricação mais inteligente. Para obter mais informações, 
visite hexagonmi.com.

Saiba mais sobre a Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) em hexagon.com 
e siga-nos em @HexagonAB.


