FARO ® Laser Tracker
Nowa definicja wydajności

FARO ® Laser Tracker Vantage
Przełom w technologii śledzenia
laserowego

Firma FARO, światowy lider w dziedzinie systemów do pomiarów 3D i wizualizacji, stworzyła nową jakość wysoce dokładnych pomiarów wielkogabarytowych. Jej nowe, przełomowe rozwiązanie - FARO
Vantage jest najlepszym i najbardziej kompleksowym urządzeniem do śledzenia laserowego.

Traker FARO Vantage jest niezwykle precyzyjnym, przenośnym współrzędnościowym urządzeniem pomiarowym, które pozwala na tworzenie produktów i optymalizację procesów oraz umożliwia szybki,
prosty i precyzyjny pomiar.
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Niewielki rozmiar

P

Najmniejszy i najlżejszy traker FARO w historii
jest niewiarygodnie łatwy w obsłudze i transporcie między stanowiskami roboczymi.

P

SmartFind
Vantage szybko i efektywnie lokalizuje i
namierza znacznik. Wystarczy tylko poruszyć
znacznikiem a zostanie on automatycznie
“odnaleziony” przez trakera.

Wodo- i pyłoodporność —
klasa IP52
Traker Vantage może być używany w
trudnych warunkach przemysłowych bez
uszczerbku w wydajności.

P
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TruADM

Kamery MulitView
Zgłoszony do opatentowania zintegrowany
system dwóch kamer potrafi automatycznie
namierzyć i zlokalizować określony znacznik
pomiarowy.

Opatentowany system ADM piątej generacji
zapewnia dokładność niezbędną w
codziennych zastosowaniach.
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Dekodery TriMap
Samomapujący system trzech dekoderów,
umożliwiający skrótcenie czasu śledzenia
pozycji znaczników.

QuickComp
Szybka kompensacja systemu optymalizuje
pomiary na podstawie określonych zakresów,
utrzymując dużą dokładność systemu.

FARO ® Vantage
Najbardziej kompleksowe rozwiązanie
do śledzenia laserowego na świecie
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Kontrola jakości
Laser traker używany jest przy kontroli dostaw,
do weryfikacji dostarczonych części, dokumentacji oraz optymalizacji procesu produkcyjnego.
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Traker FARO wykonuje precyzyjne pomiary w różnorodnych zastosowaniach w szeregu branż. Urządzenie
oferuje udoskonalone metody pomiaru i umożliwia wprowadzanie zupełnie nowych
metod produkcyjnych.
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Inspekcja komponentów wielkogabarytowych
Możliwość pomiaru wielkogabarytowych
komponentów bezpośrednio podczas montażu. Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie CAD firmy FARO umożliwia proste i dokładne raportowanie.
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Montaż
Traker laserowy firmy FARO umożliwia kotrolę
i łączenie wielkogabarytowych komponentów. Traker to niezbędne urządzenie każdego
nowoczesnego zakładu produkcyjnego.
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Kalibracja robotów
Traker FARO kalibruje roboty za pomocą pomiarów absolutnych podczas tzw. Inspekcji-w-Procesie (In-Process-Inspection). Pozwala
to robotowi na wykrycie ewentualnych
błędów w produkcji uniknięcie poprawek i
związanych z nimi kosztów.
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Ustawianie maszyn
Również konstrukcja części o złożonej strukturze jak i maszyn do ich produkcji odbywa
się za pomocą trakera. Maszyny poddawane są regularnym inspekcjom za pomocą
trakera FARO.

Metoda pomiaru

FARO Vantage
Bez kompromisu

Pomiar odległości

Maksymalny zasięg
roboczy: 80 m

Traker wysyła wiązkę laserową do odblaskowej głowicy
pełniącej rolę celu. Odbita
wiązka powraca do trakera
i następuje zarejestrowanie precyzyjnego pomiaru
odległości.

130° (+77,9° to –52,1°)

Pomiary 3D
360° nieskończoność

z

x

Dwa przetworniki położenia
kątowego mierzą kąt wzniesienia i obrotowy, podczas
gdy niezwykle dokładny
laserowy pomiar odległości
umożliwia ustalenie położenia 3D obiektu. Położenie to jest przedstawiane
w programie za pomocą
współrzędnych X, Y, Z.

y

Śledzenie
Mierzony obiekt odsyła odbitą równolegle, lecz
przesuniętą wiązkę lasera z powrotem do trakera,
trafiając w detektor pozycji, który oblicza przesunięcie pomiędzy wysłaną a przysłaną wiązką
lasera. Serwosilniki stale (tysiące razy na sekundę)
sterują pracą głowicy trakera w celu zmniejszenia
przesunięcia między dwoma wiązkami lasera,
czego wynikiem jest błyskawiczne uzyskanie dynamicznego pomiaru.

Kąt

Charaketrystyka systemu

Dokładność punkt–punkt
Pomiar odległości liniowej*
Zasięg (m)

2-5

2-10

2-20

2-30

2-40

2-60

2-80**

3

8

18

28

38

58

78

MPE (mm)

0,018

0,022

0,03

0,038

0,046

0,062

0,078

Typowa (mm)

0,009

0,011

0,015

0,019

0,023

0,031

0,039

ADM

Odległość (m)

			

Pomiar poziomego wzorca długości (2,3m)*

ADM

Zasięg (m)

2

5

10

20

30

40

60

80**

MPE (mm)

0,044

0,064

0,099

0,17

0,24

0,311

0,453

0,594

Typowa (mm)

0,022

0,032

0,049

0,085

0,12

0,156

0,226

0,297

Wymiary

Środowisko pracy

Emisja laserowa*** TruADM*

Wymiary głowicy (szer. x wys.)
224 mm x 41& mm

Wysokość
-700 bis 9000 m****

Waga głowicy
12,6 kg

Wilgotność
0 to 95%, bez kondensacji

653-663 nm Laser
1mW max./cw
Produkt laserowy
klasy II

Wymiary kontrolera
(dł. x gł. x wys.)
290 x 158 x 214 mm - bez filtrów
316 x 158 x 214 mm - z filtrami

Temperatura pracy
-15 °C to 50 °C

Powtarzalność pojedyńczego punktu

Kamery MultiView

25 punktów na 1,6m
8 µm

Waga kontrolera
4,8 kg

Pole widzenia
30°

Pomiary kątowe*

Rozdzielczość
0,5 μm

Dokładność kątowa (MPE)
20 μm +5 μm/m

Szerokość próbkowania
punktowego
16000 próbek/s

Maks. prędkość kątowa
180°/sec

Dokładność (MPE)
16 μm +0,8 μm/m
Parametr R0 (MPE)
16 μm
Maksymalne przyspieszenie
promienia
30 m/s

Dokładność precyzyjnej
poziomnicy
±2 sekundy kątowe
Maksymalne przyspieszenie
kątowe
860°/s2

Max radial velocity
>25 m/s
*Wartość MPE i całą specyfikację dokładności obliczono według normy ASME B89.4.19 — 2006. Nie uwzględniono wahań temperatury powietrza. Specyfikacje, opisy i dane techniczne mogą ulec zmianie.**Przy zastosowaniu
odpowiednich znaczników. ***Produkt spełnia wymagania norm dotyczących promieniowania, zgodnie z amerykańską ustawą o żywności, lekach i kosmetykach oraz międzynarodową normą IEC 60825-1 2001-08.

****Ze zintegrowaną stacją pogody Produkt chroniony przez patenty USA: 7,327,446 7,352,446 7,466,401 7,701,559 8,040,525 8,120,780.

Szczegółowe dane techniczne udostępniono na stronie www.faro.com

FARO Vantage
Nowatorskie udoskonalenia

Systemy wewnętrzne
Funkcje, na których można polegać

Natychmiastowe uruchamianie lasera

Zintegrowana sieć WLAN

Odkąd rura lasera nie wymaga rozgrzewania, można szybciej rozpocząć pomiary. Funkcja dostępna jedynie z produktem Vantage
pozwala na skrócenie czasu konfiguracji o 20–30 minut!

Dzięki wdrożeniu najnowszych standardów technologii WLAN
zintegrowany moduł tej sieci bezprzewodowej w systemie Vantage
eliminuje konieczność podłączenia trakera do laptopa za pomocą
przewodów. Sieć bezprzewodowa o dużym zasięgu umożliwia pomiar
w każdym miejscu, a także zapewnia mobilność urządzenia i wygodę.

Kamery MultiView

Zintegrowana stacja meteorologiczna

Vantage to jedyny traker laserowy dostępny z funkcją MultiView zgłoszonym do opatentowania system dwóch kamer. Technologia
ta pozwala na automatyczny namiar określonego znacznika pomiarowego, który może znajdować się w niestandardowej pozycji.

Temperatura, ciśnienie i wilgotność mogą mieć wpływ na prędkość,
z jaką światło przemieszcza się w powietrzu. Zintegrowana stacja
meteorologiczna monitoruje te dane i kompensuje odchylenia w celu
uzyskania wysokiej precyzji pomiaru.

SmartFind

Wskaźnik odporności na wodę i pył IP52

Dzięki wyjątkowej funkcji SmartFind można teraz szybciej i łatwiej
dokonywać pomiarów wokół złożonych narzędzi i elementów,
gdzie śledzenie retroreflektora SMR jest utrudnione lub niemożliwe.
W razie przerwania lub zgubienia wiązki lasera w czasie pracy, traker z łatwością odnajduje retroreflektor gdy użytkownik nim poruszy.

Traker laserowy Vantage może być używany w ekstremalnie trudnych
warunkach. Dzięki odporności na wodę i pył traker pracuje niezawodnie.

TruADM
Technologia TruADM zapewnia wymaganą precyzję w codziennych zastosowaniach, gdy różnice między absolutnym pomiarem
odległości (ADM) a pomiarem interferometrycznym (IFM) są w przypadku większości obiektów nieznaczne. TruADM to opatentowany
przez firmę FARO system ADM piątej generacji. W odróżnieniu od
technologii wymagających systemu IFM jako systemu wspomagającego ADM, TruADM upraszcza ten proces. W systemie TruADM są
stosowane opatentowane algorytmy predykcyjne w celu kompensacji przyspieszenia i prędkości poruszającego się obiektu.

Benefits

ü

Małe wymiary, niewielka waga

Dekodery TriMap

ü

Radzi sobie z wyzwaniami

TriMap jest zgłoszonym do opatentowania systemem dekoderów
dostępnym wyłącznie w urządzeniach FARO Vantage. Składa się
z systemu trzech głowic odczytujących, samomapujących, oferujących szybsze czasy działania, zapewniając maksymalne wykorzystanie trakera laserowego i uzyskanie jak najlepszych wyników
pomiarowych.

ü

Rezultatem jest zaawansowany technologicznie system, w którym
ADM jest tak szybki, że dynamiczne pomiary mogą zostać wykonane w drodze skanowania z użyciem SMR. Trakery laserowe FARO
umożliwiają mierzenie całych powierzchni, płaszczyzn i średnic
okręgów. Umożliwiają szybkie i proste określenie kształtu obiektów,
co pozwala lepiej zrozumieć ich geometrię.

Vantage to najmniejszy i najlżejszy traker jaki
FARO do tej pory zbudowało. Dzięki nowym
cechom jest on niezwykle prosty w obsłudze i
transporcie. Spełnia nawet najtrudniejsze wymogi pomiarowe ze względu na niezrównaną
precyzję.

Klienci na całym świecie powierzają trakerowi
zarówno proste pomiary jak i te najbardziej
złożone, które wcześniej nie były możliwe do
przeprowadzenia.

ü

ü

Poprawia wyniki produkcji

Przedsiębiorstwa oszczędzają czas i pieniądze
ponieważ prace są szybciej wykonywane, następuje redukcja przestojów, zmniejsza się liczba
odrzucanych części, konieczność przeróbek oraz
ilość odpadów. Otrzymane dane są dokładne i
udokumentowane.

Deliver Quality Products

Traker umożliwia wytwarzanie jakościowo ulepszonych produktów, usprawnienie optymalizacji produktów oraz wprowadzenie wysokojakościowych
wyrobów na obecny rynek techniczny

Nowa definicja wydajności

Traker FARO otwiera zupełnie nowe perspektywy
dla zastosowań takich jak: ustawianie maszyn i
oprzyrządowania, konstruowanie i ustawianie
przyrządów obróbkowych oraz inżynieria
wsteczna.
Szczegółowe dane techniczne udostępniono na stronie www.faro.com

FARO TrackArm
Najbardziej wszechstronny system
pomiarowy 3D
®

ü

Bez ograniczeń pola widzenia

ü

Możliwość pracy niezależnej

ü

Wydajność finansowa

Zdolność pomiarów w 6DOF w punktach dotychczas
nieosiągalnych.

Każde z rozwiązań może być stosowane osobno w
zależności od potrzeb.

Korzystne cenowo pomiary wielkogabarytowe w
porównaniu z cenami podobnych systemów.

ü

Wszechstronność

ü

Proste w użytku

ü

Połączenie dwóch przenośnych systemów pomiarowych w jedno kompletne rozwiązanie do
pomiarów wielkogabarytowych.

Szybka synchronizacja urządzeń pomiarowych
poprzez zastosowanie tego samego systemu
układu współrzędnych oraz oprogramowania.

Bezprzewodowość

Nieskończona mobilność systemu - praca bez
zbytecznych przewodów.

Nieograniczona możliwość mierzenia
Najbardziej wszechstronne zastosowanie
trakera laserowego na świecie
FARO TrackArm to prawdopodobnie najbardziej wszechstronne przenośne urządzenie do pomiarów 3D. Łączy w
sobie zarówno duży zasięg oraz niezwykłą precyzję trakera
laserowego FARO z elastycznością i niezawodnością
ramienia pomiarowego.

+
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FARO ® Edge
Zakres pomia- Powtarzalność**
rowy (m)
(mm)

24 µm
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Dokładność***
(mm)

Dokładność***
(mm)

Typowa wydajność pomiarów
(kompletny system TrackArm)

6 osi

6 osi

Dokładność:
FaroArm (Prime)
FARO Vantage

0,016 mm
0,015 mm @ 2 m***

zasięg trakera

80 m

Zakres pomia- Powtarzalność**
rowy (m)
(mm)

7 osi

7 osi

1,8

0,024

±0,034

1,2

0,016

± 0,023

2,7

0,029

±0,041

1,8

0,019

± 0,027

3,7

0,064

±0,091

2,4

0,024

±0,034

3,0

0,042

±0,059

3,7

0,060

±0,085

* Powtarzalność = test dokładności pojedyńczego punktu. ** Dokładność = maksymalne odchylenie objętościowe.
uwzględniono wahań temperatury powietrza. Specyfikacje, opisy i dane techniczne mogą ulec zmianie.
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Wielką zaletą tego systemu jest możliwość stosowania obu
urządzeń pojedynczo lub jako kompletny system FARO
TrackArm.

Charakterystyka systemu

FARO ® Prime

16 µm

Połączenie obu systemów pozwala na zwiększenie zasięgu
pomiarowego ramienia, pozwalając na dowolne pozycjonowanie tego urządzenia w ramach zasięgu trakera;
pozostając w tym samym układzie współrzędnych oraz
oprogramowaniu.

*** Wartość MPE i całą specyfikację dokładności obliczono według normy ASME B89.4.19 — 2006. Nie

80 µm + 5 µm/m

TruADM natychmiast lokalizuje promień lasera
6DOF (Sondy z 6 stopniami swobody)
Szczegółowe dane techniczne udostępniono na stronie www.faro.com

Retroreflektory
SMRy do trakera laserowego

Akcesoria do trakera laserowego FARO
Wyjątkowa mobilność

Trakery oraz ich znaczniki pomiarowe (retroreflektory/SMRy) idą ręka w rękę. Niezależnie od tego jak dokładny

Możliwość wygodnego przechowywania trakera laserowego i łatwy transport na miejsce zastosowania

jest traker, dokładność pomiarów zależy również od dokładności znaczników. FARO oferuje nie tylko naj bar-

lub w warsztacie mają kluczowe znaczenie. Vantage ma nowatorską obudowę, umożliwiającą łatwy

dziej profesjonalne urządzenia Laser Tracker, ale również dokładną, solidnie wykonaną a zarazem w przystęp-

transport trakera laserowego — niezależnie od rodzaju zastosowania i lokalizacji na całym świecie.

nej cenie linię retroreflektorów.

Technologia Vantage przeniosła koncepcję „mobilności” na zupełnie nowy poziom.

Precyzyjne, trwałe, przystępne cenowo i nietłukące retroreflektory SMR
•
•
•
•
•

Standardowa dokładność (czarny pierścień), Daleki zasięg
(zielony pierścień), Wysoka wydajność (niebieski pierścień)
Model o wysokiej wydajności jest o 80% dokładniejszy od
dotychczasowych nietłukących retroreflektorów SMR
Połączenie właściwości kuli i wyśrodkowanie optyki
sprawiają, że model o wysokiej wydajności to
najdokładniejszy na świecie nietłukący retroreflektor
Niższy koszt niż w przypadku poprzednich nietłukących
modeli
Retroreflektor jednoelementowy ze złotą powłoką (bez osobnych płytek szklanych, które z czasem mogłyby się przesunąć lub popękać)

Nietłukące retroreflektory SMR z osłoną szklaną
•
•
•
•

Optymalne działanie w trudnych warunkach
Osłona szklana, mająca na celu utrzymanie powierzchni odblaskowych w czystości
Wymienny kołnierz osłony
Retroreflektor jednoelementowy ze złotą powłoką

Lekka walizka transportowa
Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne
Lekka walizka zrewolucjonizowała sposób transportowania
trakera laserowego Vantage. Nie tylko chroni ona głowicę
urządzenia, lecz także pozwala na łatwe manewrowanie.
Idealne rozwiązanie w połączeniu z plecakiem.

Plecak
System transportowy
Plecak służy do transportowania kontrolera (MCU) razem z
pozostałymi wymaganymi akcesoriami. W połączeniu z lekką
walizką to optymalne modularne rozwiązanie transportowe.

Wytrzymałe nietłukące retroreflektory SMR
•
•
•

Kula z litej stali nierdzewnej
Zintegrowany retroreflektor ze złotą powłoką
Zachowanie optymalnych parametrów pracy w skrajnych
temperaturach

Retroreflektory SMR z płytkami szklanymi
•
•

Srebrna powłoka z warstwą ochronną
Modele o standardowej i dużej dokładności

Głowice do sprawdzania powtarzalności
•
•
•

Retroreflektory rogowe typu otwartego (open air)
Gwarancja powtarzalności niezależnie od kąta celowania
trakera
Idealne głowice do badania powtarzalności

Moduły RetroProbe
•
•
•
•

Pomiary we wnękach lub dotyczące drobnych elementów,
takich jak otwory, szczeliny i powierzchnie czołowe maszyn
Funkcjonalność ramienia przegubowego/sondy stacjonarnego urządzenia CMM
Ograniczenie potrzeby przestawiania trakera
Modele jedno- i czterocalowe

Skrzynie wysyłkowe
Wytrzymałe skrzynie transportowei
Solidne skrzynie wysyłkowe dla trakerów FARO są idealnym
rozwiązaniem w przypadku konieczności wysyłki tych urządzeń.
Skrzynie trakera Vantage mają dodatkową przestrzeń do przechowywania elementów, takich jak przewody przedłużające,
zasilacze oraz inne akcesoria konieczne do wykonania prac.

Statywy
Możliwości montażu trakerów
FARO oferuje rozmaite możliwości montażu, pozwalające na
łatwą instalację i dużą elastyczność zastosowania.
Szczegółowe dane techniczne udostępniono na stronie www.faro.com

Oprogramowanie do trakera laserowego
Trójwymiarowe pomiary

Dział Obsługi Klienta
Szkolenia i serwis na całym świecie

Oprogramowanie CAM2® Measure 10 spełnia wymagania klientów w zakresie pomiarów w 3D.

Firma FARO posiada Biura Obsługi Klienta na całym świecie. Dlategoteż możemy oferować szkolenia i

Oprogramowanie CAM2 Measure 10 firmy FARO zostało zaprojektowane aby usprawnić pracę naszych

usługi bezpośrednio u naszych klientów. Posiadamy certyfikat ISO 9001:2001 oraz własne laboratorium

klientów. Funkcje, takie jak pomiary zdalne, powtarzalne pomiary części, skróty czy easy move, udoskonalają

zgodne z normą ISO-17025.

każdy proces, w którym wymagane jest wykonanie pomiaru lub skanowania.

CAM2 Measure 10

Szkolenia

Pomiary zdalne

Szkolenia dla pracowników naszych klientów

Dzięki aplikacji CAM2 Measure 10 do zdalnego pomiaru
użytkownicy urządzeń iPhone, iPod Touch i iPad mogą się
komunikować przez lokalną sieć bezprzewodową WLAN i
wykonywać zdalne pomiary.

Wydajność systemu pomiarowego zależy od kwalifikacji
jego użytkownika. Firma FARO oferuje szkolenia i warsztaty,
by mieć pewność, że Państwa operatorzy w pełni wykorzystują funkcje i zalety naszych produktów.

Powtarzalny pomiar z funkcją QuickTools
Szybki, łatwy i niezawodny powtarzalny pomiar części

Shortcuts

Bez względu na to, czy wymagane jest szkolenie podstawowe, czy zaawansowane - przystosowujemy nasze kursy do
indywidualnych potrzeb uczestników. Szkolenia prowadzi
się w małych grupach w firmie FARO - lub na życzenie - u
klienta, co daje gwarancję, że instruktorzy poświęcą klientom tyle uwagi, ile dany klient potrzebuje.

Nowa funkcja Shortcuts umożliwia użytkownikom szybkie tworzenie nowych poleceń. Funkcja ta stwarza możliwość zapisu
poszczególnych kroków złożonego procesu pomiarowego w
jednym poleceniu, które można później wywołać pojedynczym kliknięciem myszki.

Easy Move Wizard
Asystent Easy Move Wizard stanowi nieocenioną pomoc
podczas mierzenia dużych części, kiedy zachodzi konieczność przestawiania urządzenia w celu wykonania pełnego
pomiaru. Złożone zadanie prawidłowego dopasowania
celów przejmuje oprogramowanie, ograniczając czas wymagany do przestawiania urządzenia i eliminując równocześnie ryzyko ludzkich błędów.

Oprogramowanie firm partnerskich
Kompatybilne z wieloma innymi programami
Systemy pomiarowe FARO można stosować zarówno z
oprogramowaniem FARO jak i innych firm.

Dostawcy oprogramowania to m.in.
Aberlink, Carl Zeiss, Delcam, Dynalog, Geomagic, InnovMetric Software, INUS Technology & Rapidform, metaio,
Metrologic, Metromec, New River Kinematics, Robert
McNeel & Associates (Rhino3d), Q-DAS, SolidWorks, TeZet,
Verisurf Software

Dział Obsługi Klienta
Zawsze służymy pomocą
Telefon:
Nasz Dział Obsługi Klienta jest otwarty od 8:00 do 17:00
od poniedziałku do piątku.
Telefon: +48 (0) 71 339 32 76 / +48 (0) 71 339 32 78
Bezpłatna infolinia: 00 800 3276 7378
Internet:
Porady i wskazówki są dostępne w naszym internetowym
Centrum Obsługi Klienta, gdzie można też zadawać pytania. Więcej informacji znajduje się pod adresem:
www.faro.com/pl/serwis-techniczny
Email: support@faroeurope.com
U klienta:
Nasi inżynierowie pomagają również bezpośrednio w
zakładzie klienta.

Zalety umowy serwisowej
Umowa serwisowa obejmuje usługi konserwacji, inspekcji i
kalibracji sprzętu FARO przez naszych specjalistów. Dodatkowo klient otrzymuje rabat 10% na wszystkie akcesoria
oraz darmową ponowną certyfikację, naprawę i porady.

Klienci firmy FARO
Referencje z całego świata
“Posiadamy już kilka trakerów firmy FARO i jesteśmy niezwykle zadowoleni z osiąganych wyników.
Dr. Dietmar Tscharnuter, Project Manager, KUKA Robotics

Misją firmy FARO jest pomóc naszym klientom w taki sposób, by ich produkty i procesy osiągnęły doskonałość.
Wśród naszych klientów są producenci samochodów i ich dostawcy, firmy z sektora lotniczego, producenci
narzędzi i form, firmy z sektora inżynierii budowy maszyn, obróbki i produkcji metali, produkcji ciężkiego
sprzętu, dóbr konsumpcyjnych, firmy wytwarzające energię oraz ogromna ilość małych firm, organizacje
z sektora budżetowego oraz firmy konserwujące zabytki. W sumie obsługujemy ponad 15.000 klientów na
całym świecie.
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