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Conectividade integrada
Conecte para controlar o PC 
pelo Wi-Fi para uma operação 
totalmente sem fio, ou conecte 
a um smartphone ou tablet por 
bluetooth com o AT500 Connect 
App.

Grande volume
Faça medições com um volume de 
até 320 metros de diâmetro.

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

Faixa de temperatura de 
operação estendida
Funcionalidade garantida em 
temperaturas ambiente de -15 °C 
a +50 °C.

Câmera de visão geral
Tela de alta resolução com exi-
bição dinâmica e vários níveis de 
zoom sem redução na qualidade 
de imagem.

Produtividade simplificada
Controle integrado e operação com apenas um 
botão para medições de início rápido.

PowerLock
Linha de visão interrompida restabelecida de 
modo automático sem interação do usuário.

Sonda portátil
 > Faça a medição de pontos e recursos ocultos 
com o Leica B-Probeplus sem precisar 
de adaptadores extras.

 > As pontas longas e a ferramenta de punção 
podem ser usadas 
para marcar a peça.

Baterias integradas de “troca a quente”
Configuração sem cabos fácil e rápida em 
praticamente 
qualquer local.

Função Orient-to-gravity (OTG)
Permite a medição com o eixo Z alinhado à 
gravidade, ideal para tarefas de nivelamento e 
alinhamento.

Gerenciamento em tempo real
Compatibilidade com HxGN SFx | Asset 
Management, a solução líder para 
gerenciamento de  
dispositivos de metrologia da Indústria 4.0.
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O rastreador a laser oferece os benefícios a seguir?
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Pode fazer medições com um volume de até 320 m de diâmetro? ✓

Pode travar o alvo com apenas 10 microns de incerteza em qualquer 
distância dentro de um intervalo? ✓

Tem certificação IP54 para garantir a proteção do sistema em ambientes 
hostis e minimizar o tempo de inatividade? ✓

Tem sensor de nivelamento interno com precisão em apenas ±1 arcsec? ✓

Funciona em temperaturas desafiadoras, de -15 a +50 °C? ✓

É fornecido com uma licença de um ano para software de metrologia? ✓

É compatível com uma solução de monitoramento de ativos que forneça 
informações sobre a integridade e localização do dispositivo? ✓

O rastreador já vem pronto para começar a fazer medições? ✓

Po
rt

ab
ili

da
de

A bateria é fornecida como acessório padrão sem custo adicional? ✓

As baterias podem ser portadas em avião (< 100 Wh)? ✓

As baterias podem ser “trocadas a quente”, possibilitando a operação por 
mais tempo sem desligar o equipamento? ✓

É possível acessar as informações do sistema e nivelar o rastreador 
usando um smartphone? ✓
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Oferece a solução de sondagem 6DoF que permite a medição de pontos e 
recursos ocultos? ✓

O rastreador e a sonda têm especificações de acordo com a norma 
internacional ISO 10360-10? ✓

A sonda pode funcionar com uma ferramenta de punção para facilitar 
operações de perfuração precisas ou o alinhamento de uma peça em  
uma fresadora?

✓

A sonda oferece opções de pontas longas (> 600 mm)? ✓
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É fornecido com certificação ISO 17025 para garantir a rastreabilidade do 
processo de calibração? ✓

É fornecido com uma garantia de fábrica de 2 anos como padrão? ✓

Tem 10 anos de garantia de manutenção, oferecendo mais tempo para 
planejar uma substituição? ✓

O fornecedor tem centros de serviço em todo o mundo para minimizar os 
custos de envio, evitar a burocracia alfandegária e fornecer um serviço de 
alta qualidade no idioma local?

✓
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