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leica absolute tracker AT402
Absolutnie przenośny
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Leica Absolute Tracker
Leica AT402. Absolutnie przenośny

Leica Absolute Tracker AT402 to przenośna współrzędnościowa maszyna pomiarowa która zapewnia największą
dokładność nawet na bardzo dużych odległościach. Jest
zasilana przez własną, wewnętrzną baterię i może pracować w najbardziej wymagającym środowisku, zachowując
najwyższy poziom dokładności i największy zakres pomiarowy. Leica Absolute Tracker AT402 ma unikalną, kompaktową konstrukcję typu „All in One” (Wszystko w jednym),
która obejmuje takie niezbędne akcesoria jak wbudowana
kamera wideo, sensor nachylenia do poziomu, monitor
środowiska (stacja meteo), jak również wbudowany układ
zdalnego sterowania w podczerwieni. Dzięki wbudowanemu interfejsowi bezprzewodowemu LAN, tracker może być
używany całkowicie bezprzewodowo, co sprawia, że jest
najbardziej przenośnym trackerem absolutnym.
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MIERZY TAM, GDZIE ŻADNA
INNA WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWA
MASZYNA POMIAROWA NIE
MOŻE DOTRZEĆ
Duże konstrukcje szczególnie wymagają wszechstronnego
i przenośnego sprzętu pomiarowego o bardzo wysokim poziomie
dokładności. W takim przypadku znakomicie sprawdza się
Leica Absolute Tracker AT402.
Redefiniuje on przenośne pomiary wielkogabarytowe i otwiera
drzwi dla zupełnie nowych zastosowań metrologicznych.
Nowy poziom mobilności i trwałości
Cały zestaw pomiarowy wraz z walizką waży mniej niż 15 kg
i w konfiguracji minimalnej zmieści się jako bagaż podręczny
w większości samolotów rejsowych. Jest on z pewnością najbardziej przenośną współrzędnościową maszyną pomiarową.
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PRZYSTOSOWANIE
DO KAŻDYCH WARUNKÓW
Gotowy do każdych warunków
Zastosowanie całkowicie szczelnej konstrukcji posiadającej niezależny certyfikat IP54 (IEC 60529) oznacza,
że tracker ten może być instalowany w najtrudniejszych
warunkach środowiskowych. Nic nie zaszkodzi temu
trackerowi – czy to będzie rozpylony środek chłodzący,
pył, czy też pył spawalniczy. Leica Absolute Tracker AT402
jest pierwszym trackerem laserowym certyfikawanym do
użytku na zewnątrz budynków.
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BEZPRZEWODOWY,
CAŁKOWICIE
ZINTEGROWANY
TRACKER LASEROWY
Obsługa bezprzewodowa
Dzięki dwóm identycznym bateriom – jednej w trakerze (sensorze) i jednej
w kontrolerze – Leica Absolute Tracker AT402 może działać nawet przez cały
dzień roboczy. Gdy poziom zasilania osiągnie wartość krytyczną, baterie można
wymienić bez wyłączania trackera i przerywania pracy. Tracker laserowy działa
tak, jak gdyby nic się nie stało. Dzięki wbudowanemu złączu WiFi Leica Absolute
Tracker AT402 staje się całkowicie bezprzewodową przenośną współrzędnościową maszyną pomiarową, bez potrzeby korzystania z danych zewnętrznych i kabla
zasilającego. Opcjonalnie Leica Absolute Tracker AT402 może być zasilany przez
Ethernet. Za pomocą tej technologii zwykły kabel LAN zasila sensor i jednocześnie przesyła dane.
Wyjątkowo duża przestrzeń pomiarowa
Zakres kątowego obrotu lunety trackera jest nieograniczony, dzięki czemu sensor
może mierzyć w poziomie w zakresie pełnego kąta 360° i 290° w pionie.
W połączeniu z typowym zasięgiem pomiaru odległości wynoszącym 320 metrów
(średnica) mamy precyzyjną maszynę współrzędnościową CMM o największej na
świecie przestrzeni pomiarowej.
Pełna integracja systemu
Leica Absolute Tracker AT402 jest przygotowany do realizacji wszelkich zadań
pomiarowych. Posiada wbudowane wszelkie akcesoria, takie jak układ zdalnego
sterowania, monitor środowiska (stacja meteo) i sensor nachylenia do poziomu.
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PowerLock – wiązka
lasera automatycznie
chwyta reflektor.
Firma Leica Geosystems wprowadziła słowo PowerLock
w roku 2009. Ta wizyjna technologia odnajduje reflektor
i automatycznie kieruje wiązkę laserową na ten reflektor,
również wtedy kiedy reflektor jest w ruchu.
Trackery laserowe nie wyposażone w PowerLock wymagają opanowania wysokich umiejętności i doświadczenia
aby efektywnie wykorzystywać tracker bez przerywania
wiązki laserowej. PowerLock zmienia to diametralnie
i sprawia ,że praca trackerem jest o wiele łatwiejsza.
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Dostosowany do Twoich potrzeb:
Wyjątkowo przenośny system klasy
podstawowej do pomiaru stykowego
Leica B-Probe to ręczna sonda pomiarowa
zaprojektowana z myślą o Leica Absolute Tracker AT402.
Ze względu na unikatową przenośność i niewielkie
rozmiary , urządzenie może dokonywać pomiarów
w miejscach niedostępnych zarówno dla trackerów
laserowych 3D, jak i tradycyjnych optycznych systemów
pomiarowych. Urządzenie mierzy ukryte, trudnodostępne
punkty 3D w przestrzeni pomiarowej do 20 m (średnica).
Dla bardzo dużych detali, które wymagają wysokiej
dokładności pomiarowej, przestrzeń pomiarowa może
zostać rozszerzona bez utraty dokładności poprzez
zmianę stanowiska pomiarowego. Dla prostych zadań
pomiarowych zarówno AT402 jak i B-Probe posiadają
zasilanie bateryjne i pracują bezprzewodowo, co
stanowi wyjątek w świecie metrologii 3D elementów
wielkogabarytowych.

Leica B-Probe: radialny
zasięg - 10 m od
instrumentu
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Leica AT402: radialny zasięg
-160 m od instrumentu
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GRANICE SĄ PO TO,
BY JE PRZEKRACZAĆ
Zastosowania trackera Leica Absolute Tracker AT402
Przemysł lotniczy i astronautyczny
Przenośność i możliwość obsługi Leica Absolute Tracker
AT402 tylko przez jedną osobę sprawia, że
w znacznym stopniu ułatwia on pracę w przemyśle lotniczym
i astronautycznym, w którym nie brakuje wielu trudnych
wyzwań, takich jak budowa przyrządów montażowych i ich
kontrola, sprawdzanie geometrii, pozycjonowanie elementów,
wspomaganie montażu lub konstrukcja anten.
Pojazdy ciężkie i do ładunków specjalnych
Produkcja pojazdów każdego typu wymaga sprzętu pomiarowego, który umożliwi zagwarantowanie najwyższej jakości.
Powtarzalność narzędzi, kontrola pojazdów, instalacja lub
konserwacja linii produkcyjnych to tylko kilka przykładów,
gdzie Leica Absolute Tracker AT402 spisuje się doskonale.
Dzięki wyjątkowo dużej przestrzeni pomiarowej i obsłudze
bezprzewodowej zadania te mogą być wykonane łatwiej niż
kiedykolwiek przedtem.

Energetyka
Turbiny i generatory elektrowni wiatrowych lub wodnych
muszą wytrzymać ekstremalne warunki. W celu sprawdzenia
ścisłych tolerancji najważniejsza jest bardzo wysoka dokładność. Mobilność i elastyczność Leica Absolute Tracker AT402
ułatwia ustawianie współosiowości ogromnych wałów lub
maszyn, inspekcję maszyn oraz pomiar łopatek.
Badania i nauka
Gdy przedmiotem badań naukowych są duże konstrukcje
i znaczne odległości, wówczas odpowiednim narzędziem
pomiarowym jest Leica Absolute Tracker AT402 z typową
przestrzenią pomiarową 320 m (ø). Pomiar pierścieni lub podzespołów akceleratora to tylko dwa przykłady, gdzie
z powodzeniem można zastosować tracker.
Budowa okrętów
Dzięki nieograniczonemu zakresowi obrotu trackera i bardzo
dużemu zasięgowi pomiaru odległości, Leica Absolute
Tracker AT402 sprawdza się również w przypadku olbrzymich
wymiarów, z którymi mamy do czynienia w przemyśle stoczniowym. Tutaj tracker służy do pomiaru i osiowania silników
i wałów oraz instalacji wyposażenia.

Urządzenie gotowe do pracy zaraz po wyjęciu z pojemnika
transportowego.
Leica Absolute Tracker AT402
Leica Absolute Tracker AT402 posiada wszystko, co jest
potrzebne do rozpoczęcia pomiarów, włącznie z precyzyjnym
reflektorem “Red Ring Reflector 1.5”. Dodatkowo dostępnych
jest wiele rodzajów reflektorów do specjalnych zadań pomiarowych. Sonda Leica B-Probe, może być użyta razem
z trackerem Leica Abolute Tracker AT402.
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Wszystko zaczęło się od teodolitu. Kiedy Jakob Kern w latach
30. XIX wieku konstruował pierwsze instrumenty precyzyjne
w Szwajcarii, przemysł był wówczas jeszcze w powijakach. Od
tego czasu nastąpiło wiele zmian, ale jedno pozostało stałe
– gwarancja absolutnej jakości. Wiele instrumentów Leica
Geosystems, mimo iż upłynęło kilka dekad, używanych jest
również dzisiaj, tak jak na przykład pierwsze na świecie trackery laserowe Leica Geosystems z 1990 roku. Obecnie oddział
metrologii firmy Leica Geosystems stanowi część globalnej
sieci Hexagon Metrology.

290

BIEGŁOŚĆ
W JAKOŚCI

188

Where quality comes together
Każdy zainstalowany system to wynik indywidualnej konsultacji z inżynierem działu sprzedaży firmy Hexagon Metrology lub licencjonowanym sprzedawcą. Pierwszy krok
stanowi zdefiniowanie wymagań metrologicznych. Firma
Hexagon Metrology wraz z przyszłymi użytkownikami przygotowuje kompletnie dopasowany zestaw składający się
z sensora Leica Geosystems, odpowiedniego oprogramowania oraz opcjonalnych rozszerzeń systemu. Po zakupieniu produktu, Hexagon Metrology oferuje serwis dopasowany do potrzeb klienta, a także wsparcie przez cały okres
użytkowania instrumentu.

221

360˚

145˚
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LEICA ABSOLUTE TRACKER AT402
DANE TECHNICZNE

Wymiary
Rozmiary trackera: 290 x 221 x 188 mm
Waga trackera: 7.3 kg
Rozmiary kontrolera: 250 x 112 x 63 mm
Waga kontrolera: 0.8 kg
Zakres
Nieograniczony obrót w poziomie: +/-360˚
Nieograniczony obrót w pionie: +/- 145˚
Standardowy zakres pomiarowy reflektora(ø): 320m
Minimalna odległość pomiarowa reflektora: 1,5m
Minimalna odległość pomiarowa Leica B-Probe: 2,5m
Środowisko
Pył/ woda: IP54 (IEC 60529)
Temperatura robocza: 0˚C do +40˚C
Względna wilgotność powietrza: Maks. 95%
(bez kondensacji)
Wysokość nad poziomem morza: -700 do 5500 m
Napęd
Przyspieszenie: 360˚/s2
Prędkość obrotowa: 180˚/s
PowerLock: 10˚ (pole widzenia)
Parametry pomiaru kątów*
Rozdzielczość: 0,07 sekundy łuku
Dokładność: +/- 15 μm + 6 μm/m
Powtarzalność: +/- 7.5 μm + 3 μm/m
Niepewność pomiaru współrzędnej „UXYZ”
Niepewność pomiaru współrzędnej „UXYZ” jest określona
jako odchyłka zmierzonej współrzędnej od współrzędnej
nominalnej tego punktu. Niepewność pomiaru jest podawana w funkcji odległości trackera laserowego od punktu
pomiarowego.
Pomiar na reflektor:
+/- 15 µm + 6 µm/m (+/- 0.0006”+0.000072”/ft)
Pomiar B-Probe:
+/- 0.2mm (+/- 0.008”)

Parametry pomiaru odległości bezwzględnych
Rozdzielczość: 0,1 μm
Dokładność: +/- 10 μm
Powtarzalność: +/- 5 μm
Emisja laserowa
Produkt laserowy klasy 2 według normy IEC 60825-1
Wydanie drugie (2007-03)
Informacja ogólna
Kamera podglądowa (OVC)

4:3 IR ulepszony obraz
w podczerwieni – pole widzenia ≈10˚

Monitor środowiska

Wewnętrzny – temperatura,
ciśnienie i wilgotność powietrza
Zewnętrzny – temperatura powietrza
– temperatura przedmiotu

Zdalne sterowanie
Podczerwień, zintegrowane 4 przyciski
	Leica B-Probe
Interfejsy	Kabel – TCP/IP (Cat5)
	Bezprzewodowy – WLAN (IEEE 802.11g)
Zasilanie

Wewnętrzne – bateria litowo - jonowa
Zewnętrzne – zasilanie sieciowe
(prądem zmiennym)
	Opcja – Zasilanie przez
	Ethernet (PoE+)
Leica B-Probe - specyfikacje:
Zakres pomiarowy (ø):				
20 m
Zakres z relokacją instrumentu (ø):		
do 320 m
Zasilanie bateryjne: 				
> 6 godzin
Pył/woda:				Stopień ochrony IP50
Możliwość sondowania punktu ukrytego:
150 mm (5.9”)

* Wszystkie dokładności są podawane jako maksymalny dopuszczalny błąd (MPE) i zostały obliczone zgodnie z normą ASME B89.4.19-2006 oraz ISO10360-10 przy zastosowaniu reflektorów RRR1.5
calowych firmy Leica Geosystems (tzw. reflektory RRR), o ile nie wyszczególniono inaczej.

Trackery laserowe

Przenośne ramiona pomiarowe

Współrzędnościowe
maszyny pomiarowe
konstrukcji mostowej

Systemy wieloczujnikowe
i optyczne

Sondy

Instrumenty pomiarowe

Hexagon Metrology oferuje szeroki zakres produktów oraz
usług dla wszystkich zastosowań metrologii przemysłowej
w sektorach takich jak samochodowy, lotniczy, energetyczny
oraz medyczny. Wspomagamy naszych klientów informacjami
z zakresu metrologii na wszystkich etapach cyklu produkcyjnego – od rozwoju projektu przez produkcję, montaż aż po
kontrolę końcową.
Dzięki ponad 20 zakładom produkcyjnym oraz 70 centrom
pomiarowym, w których dokonuje się serwisu i demonstracji
urządzeń, a także sieci ponad 100 dystrybutorów na pięciu
kontynentach, pomagamy naszym klientom w pełni kontrolować ich procesy produkcyjne, poprawiając jakość produktów
zwiększając tym samym wydajność w zakładach produkcyjnych na całym świecie.

WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWE MASZYNY
POMIAROWE KONSTRUKCJI PORTALOWEJ

Skanery w technologii
światła białego

Wysięgnikowe maszyny
pomiarowe

Ultra dokładne maszyny
pomiarowe

Oprogramowanie
pomiarowe

Hexagon Metrology stanowi część Hexagon (Na giełdzie
skandynawskiej: HEXA B). Hexagon jest wiodącym, globalnym
dostawcą technologii projektowych, pomiarowych oraz wizualizacyjnych, umożliwiającym swoim klientom projektowanie,
mierzenie i pozycjonowanie obiektów, a także obróbkę oraz
uaktualnianie danych.
Dowiedz się więcej na:
www.hexagon.com

Aby uzyskać więcej informacji, proszę odwiedzić stronę:
www.hexagonmetrology.com
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© 2014 Hexagon Metrology. Part of Hexagon
Ze względu na ciągłe udoskonalanie produktów,
firma Hexagon Metrology zastrzega sobie prawo do
zmiany specyfikacji produktów bez wcześniejszego
uprzedzenia.

Produkt laserowy klasy 2 według
normy IEC 60825-1
Wydanie drugie (2007-03)

