
FARO® Focus Laser Scanner 
 ілімузорз онвитїутні ат ікг, ел інткапмок шьлібйаН

иренакс інрезал

,ІКТОРОК АН ЯННАВУСОТСАЗ ЯЛД ИРЕНАКС ІНРЕЗАЛ
ІНАТСДІВ ІГВОД АТ ІНДЕРЕС

 ан ат хяннещімирп у ьнавюрімив ялд інечанзирп sucoF RRPF иренакс інрезаЛ
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.вітатьлуз хищарк ер ат      ьнеш хишінвиткефе ір  яннамирто і  віткеорп яннеланоксодв
кя ікат ,їіцкнуф і икитсиреткарах іньліпс ьтюам sucoF  SsucoF ат  иренакс У іс
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 .іцсім ан їіцаснепмок і яннавунакс ітсокя икрівереп ьтсівилжом ат віраусеска ялд
єад ощ ,іцсім ан юіцартсєер єумиртдіп SsucoF ,ENECS юомаргорп  з мозаР

юіцартсєер  атяннавюнвірив ,укбор бо,учадереп увотордзеб итавюнсйідз угомз
.ісач умоньлаер в КП/їортсирп умоньлібом ан оьндересопзеб яннавунакс-D3  хинад

ИГАВЕРЕП
 утакіфитрис икядваз хинад ітсокя в ьтсіненвепВ �

 їіцкнуф йіньлакіну ат акинборив яннавурбілак
.іцсім ан їіцаснепмок

 икядваз ,хащиводерес хиндалкс у яннавунакС�  
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          ец - rennccS rescL sucoF акйініЛ �
 хісв ялд яннавунакс-D3 ешінчімонокейан

         .вітеждюб ат гомив
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.РПАС хинтраднатс хинзір од иманігалп

 ІЦСІМ АН ЯІЦАСНЕПМОК
 итярівереп ьтужом ічавутсирок їіцкнуф йіц икядваЗ

 ,іцсім ан SsucoF юіцаснепмок итавугирок ат
.яннавунакс інад інсікя шьліб ичюучепзебаз

ЬТСІНЧОТ
FocusS ютсінчот юонещивдіп з інад єюлпохаз 

амоввір д з ім хи ив вотук ат інатсдів вірімив
.имаротаснепмок имивоьсо  

45 САЛК - ГНИТЙЕР PI
 їіцакіфитрес ат унйазид умончитемрег икядваЗ

   анжом sucoF ,45PI салк утсихаз ьніпутс ан
 ітсонелипаз їонещивдіп хавому в итавувотсирокив

.ітсоголов ат  

 ІНВИТАТРАТ ОП  ІНТКАПМОК
F иренакс інрезаЛ ocu ирімзор ьтюам s

230 x 183 x 10 мм3  угав ат 4. ьтибор ощ ,гк2  
віренакс дерес имишгелйан ат имишнемйан хї

.укнир ан  ат юонкинорпенодов інандалбо їортсирП 
        ялд юокмус юонтропснарт юончімоногре

.ітсонвитатроп їоньламискам

АРУТАРЕПМЕТ
єяловзод рутарепмет нозапаід йинеришзоР

   ежом sucoF .хавому хиндалкс в итавунакс
.С°55 од С°0F- дів харутарепмет ирп итавюцарп

C°

ВІРАУСЕСКА ЯННЕЧЮЛКДІП
мачавутсирок єяловзод мє'зор йиньлаіцепС

 икмиртдіп ялд ираусеска інрезал-D3 итичюлкдіп
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FOCUSS SERIES
S 350 | S 150 | S 70

FOCUSM FOCUSS SERIES
S 350 | S 150 | S 70

FOCUSM

КОЛБ ЙИНЬЛАВЮРІМИВ
      :ітсончанзондо лавретнІ 61 м4 ялд  122 од  
48 чот 8 с/  
30 м7 ялд  976 чот с/

онечанзив ен

ЬНАТСДІВ 1 :
90% яннавибдів 

еліб( )
0.6-35 м0  | 0.6-15 м0  | 0.6-7 м0  0.6 - 7 м0  

10% яннавибдів 
еріс( )

0.6-15 м0  | 0.6-15 м0  | 0.6-7 м0 0.6 - 7 м0  

2% яннавибдів 
енроч( )

0.6- 5 м0  | 0.6- 5 м0  | 0.6-5 м0 0.6 - 5 м0  

ИМУШ ІНМЕТСИС  2 @1 м0 @1 м0
 омуш

-иноп
яннеж 2

@25m @25m
  омуш

-иноп
яннеж 2

@10m @10m
  омуш

-иноп
яннеж 2

@25m @25m
 омуш

-иноп
яннеж 2

 мм в

90% яннавибдів 
еліб( )

0.30 0.15 0.30 0.15 0.70 0.40 0.70 0.40

10% яннавибдів 
еріс( )

0.40 0.20 0.50 0.25 0.80 0.40 0.80 0.40

2% яннавибдів 
енроч( )

1.30 0.65 2.00 1.00 1.50 0.80 2.10 1.10

яннавуна2с ьтсі2дивШ
чот( с/ ):

122,000 / 244,000 / 
488,000 / 976,000

122,000 / 244,000 / 
488,000

ьтсінчот анйініЛ    4 ±               мм1 ± мм3
ьтсінчот авотуК      5 19 arcsec ялд =хиньла2итрев 

віту2 хиньлатнозирог
онечанзив ен

ьтсінчоТ
яннавуноіцизоп D3 6

1 м0 : мм2  / 2 м5 : 3.         мм5 онечанзив ен

АРЕМАКОТОФ
:яннеришзоР оД  165 megapixel іроьло2 в 

йинчіманид йинеришзоР
( нозапаід HDR):

 гніте2ерБ 2x, 3x, 5          x

                          :с2алараП )яіц2уртсно2 аньлаіс2ао2( йінтусдіВ
ЬЛУДОМ ЙИНЧИТПО

аноз амидиВ 300° / 360°

уторовоп ату2 2орК 0.009° (40,960 3D-pixel ан  360°) / 0.009° (40,960 
3D-pixel ан  360°)

Max. vertical 
scan speed:

97Hz

 РЕЗАЛ РЕТІМСНАРТ ЙИНЧИТПО( )
:арезал салК Laser class 1

:янеморп яннеждохзоР 0. дарм3  (1/e)
 ан янеморп ртемаіД

ідохив
2.1 мм2  (1/e)

ЯННІЛВАРПУ І ХИНАД АКБОРБО
:хинад яннагіребЗ SD, SDHC™, SDXC™; 32GB card

:морена2с яннілварпУ  і йелпсид йинроснеС WLA яннандє'з N . 
H з вїортсирп хиньлібом з путсоД TML5

ЯННЕЧЮЛКДІП СЙЕФРЕТНІ
WLAN              : 802.11n (150Mbit/s),   оба упутсод а2чот 2я 

   .іжерем тнєіл2

ИРОСНЕС ІНАВОДУБВ
 йивоьсоховД  
:ротаснепмо2

  ютсінчот з яннавуна2с огонжо2 яннавюнвіриВ 
510,0      інозапаі ° д в  ±2°

             :итосив 2ичтаД  онсондів утосив єачанзив ртемораб йиннорт2елЕ
 и2чот їонавос2іф

     .уна2с од єадод і        
сапмоК 8                : орп юіцамрофні єад сапмо2 йиннорт2елЕ

.віна2с юіцатнєіро 
GNSS: інаводубВ  GPS & GLONASS

яіцаснепмоК
         іцсім ан

 тівз йинчотоп єюровтС
   єадан ат у2бихоп   

 ьтсівилжом 
-непмо2 їончитамотва

 .юортсирп їіцас 

-

      ялд мє'зоР у ясьтидоханз мє'зоР
 арена2с інитсач йінхрев

ясьтєавувотсиро2ив і
  яннечюл2діп ялд   

.арена2с од віраусес2а

-

яіцартсєер нйалнО  
 .іцсім ан ENECS в

од яннечюл2діП  SCENE                             
 зереч WLAN. а2борбО 

 ,яннавуна2с хинад  
огоньлагаз яннеровс

 ут2еорп SCEN      імижер в E  
.нйално

-

ИКИТСИРЕТКАРАХ ІНЬЛАГАЗ
яннелвиЖ

:жатьлов
19V олережд єншінвоз( ), 14.4V яератаб яншіртунв( )

     :ьтсінжутоП 15W яннаву2ічо , 25W яннавуна2с , 80W а2дяраз 
:їератаб дів итобор саЧ 4.5 инидог 

 ачобоР
:арутарепмет

-5 - 40°C

чобор анеришзоР
арутарепмет 9:

-20 - 55°C

:яннагіребз арутарепмеТ -10 - 60°C
:)PI( утсихаз салК IP54

                     :ьтсіголоВ утаснедно2 зеБ
                                     :юєератаб з агаВ 4.2kg

             :итирабаГ 230x183x10 мм3
 яннавувогулсбохеТ / 

:а2ворбіла2
ончіроЩ

1 атребмаЛ ачавюісзор ялД . 2 имуш інчитаметсиС  
 дів ьнечанз яннелихдів інтраднатс 2я ясьтюачанзив

 ьнавюрімив ітсо2дивш ялд інхревоп їоньлаер 122,000 
/2очот c. 3 зереч ясьтєувит2а вімуш їіцартьліф мтироглА

.хиннад хинелборбоен яннендересу  4 и2лимоп нозапаіД
.м52 і м01 ялд ьнавюрімив а2бихоп анчитаметсис 2я ясьтєачанзив  5 

.іцсім ан яіцаснепмо2 анбіртоП  6 інатсдів ялД  25m +  0. мм1 м/ ан  
.ьтсінечанзивен  7 2x150°, ястєутнараг ен има2чот миннегомог жім ьнатсдів .

         .вірімив ьтсінчот ан итавилпв ьтужом ит2є'бо інтінгамореФ 8
9 н ирП ірутарепмет йічобор йі2ьзи :  йот в йинечюл2в итуб ненивоп рена2с

 ещив арутарепмет яншіртунв 2я сач 15°C, арутарепмет ачобор а2осив : 
,раусес2а йиво2тадод онбіртоп аньлатед мотипаз аз яіцамрофні  | орп інад ісУ  

,амгис андо є ьтсінчот gрутарепмет інозапаід умочобор в і увіргорп ялсіп 
.онечанзаз ен ешні ощ2я яннелмодівоп огоьндерепоп зеб инімз івилжоМ .
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