FARO® QuantumS FaroArm®
Глобальний стандарт для вимірювальних рук

Точність – "Ваш шлях до процвітання"

QuantumS найточніша "рука", що коли-небудь
вироблялася, яка забезпечує найвищий рівень продуктивності, щоб дотримати найбільш складні допуски
Система забезпечує найвищу продуктивність у роботі
для контактного контролю або лазерного сканування,
-авдяки новітньому FA.OBlu ™ Laser Line Probe HD,
QuantumS ScanArm дозволяє сканувати 5x швидше ніж
попередні покоління, і забезпечує незрівнянні
безконтактні можливості, що забезпечує швидкісне
захоплення масиву точок, чудову роздільну здатність та високу точність -все це компактно і просто
Доступність – "Керуйте Вашим обладнанням з легкістю"
FARO QuantumS - найкращий вибір для передових
виробників, що забезпечує більшу ефективність серед
вимогливих фабричних середовищ автомобілебудування, авіація та ін. У QuantumS представлені кліматичні
інтелектуальні датчики FARO, які забезпечують незрівнянну зручність роботи для користувачів, що дозволяє швидко замінити контактний щуп без потреби
повторного калібрування. Крім того, QuantumS використовує надійну технологію W,F,- промислового класу,
що забезпечує найкращу доступність у цеху.
FARO QuantumS гарантує найвищі стандарти якості для
провідних світових виробників автомобілів та вимог
до допусків безпеки для світових постачальників
аерокосмічних послуг, а тако. гарантує, що виробники
будь-якого масштабу практично в будь-якій галузі
змо.уть оптимізувати свої виробничі процеси.
QuantumS забезпечує поліпшення внутрішніх
виробничих процесів.
Надійність – "Забезбечте максимальну ефективність"

Якість – "Живіть в ногу з часом з Вашою КВМ"
Нова FARO QuantumS Arm - це найпопулярніша портативна координатно-вимірювальна машина (КВМ), яка дозволяє виробникам легко перевірити якість продукції,
виконувати CD-контроль, аналіз зразків, порівняння з CAD, сертифікувати інструмент,
проводити реверсін.иніринг та прототипування, інше.
QuantumS це перша рука, яка відповідає новому та найвибагливішому стандарту
якості ISO 10360-12:2016. QuantumS встановлює новий галузевий рівень продуктивності і розширює традицію FARO щодо максимальної послідовності та надійності
вимірювань у кожному робочому середовищі.
Mовторюваність і точність в QuantumS не мають аналогів і були випробувані в самих
екстремальних цехових умовах для забезпечення постійної якості.
QuantumS доступна у чотирьох виконаннях, і це найбільш інтуїтивно зрозуміла,
ергономічна і точна КВМ Arm FARO, яка коли-небудь вироблялася.
Oдеально підходить для виконання завдань з високою точністю вимірювань, що
допомагає відповідати найвибагливішим характеристикам деталей та вузлів.

FARO QuantumS дозволяє працювати значно швидше
ні. коли-небудь, забезпечуючи продукцію кращої якості
зі значним скороченням витрат. QuantumS тако.
обладнаний подвійними батареями з мо.ливістю
гарячої заміни, що дозволяє використовувати вимірювальне обладнання QuantumS ефективніше на
будь-якому етапі виробництва без додаткових
вимог до зовнішнього .ивлення.
QuantumS допомагає виробникам залишатися попереду
своїх конкурентів на все більш і більш глобальному
ринку виробництва, розширюючи мо.ливості забезпечення якості та зберігаючи впевненість клієнтів в їх
продуктах і процесах. Використовувати обладнання може кожен з Вашої команди, оскільки QuantumS є більш
інтуїтивною і простою у використанні з усіх "рук".

FARO® QuantumS
www.faro.com.ua

FARO® QUANTUMS – "Джерело сили"
Інноваційний дизайн для найвищої продуктивності та надійності
Новий дизайн гарантує чудову продуктивність та впевненість в
результатах вимірювань у більшості робочих середовищ, забезпечуючи високу стабільність та надійність. FAROBlu™ Laser Line
Probe HD дає найкращу якість сканування (5X разів швидше
лазерного сканування).
Відмінна ергономіка та зручність використання
Новий ергономічний дизайн, загальна оптимізація ваги, в поєднанні
з новими функціями, включаючи кінематику FARO, швидкозйомні
інтелектуальні щупи, які дозволяють швидко і легко їх замінювати
під час контролю.
Швидкісний бездротовий зв'язок
Надійний WiFi®- новий витончений електронний дизайн забезпечує чудову надійність і гарантує оптимальну бездротову роботу для
сканування та контролю.
Продовжене використання акумулятора
Mодвійні батареї з "гарячою" заміною підтримують тривалу бездротову роботу пристрою, що полегшує перехід мі. детялями без
необхідності зовнішнього .ивлення.
Відповідність міжнародному стандарту
Mредставлена QuantumS є першою рукою на ринку, яку мо.на
перевірити на мі.народний стандарт сертифікації ISO 1IC6I-12:2I16,
встановивши нову лінійку продуктивності, забезпечивши максимальну узгод.еність та надійність вимірювань у широкому
діапазоні робочих середовищ.

QUANTUMS & FAROBLU (QUANTUM
SCANARM) – "Розширення можливостей"
QuantumS у поєднанні з FAROBlu, Laser Line Probe HD, забезпечує
незрівнянні безконтактні вимірювання завдяки інтеграції
найкращого лазерного сканера, доступного на ринку.
Sерез простий інтерфейс, користувачі мо.уть приєднанти FAROBlu
до QuantumS, створюючи всеося.не рішення для вимірювань.
Контактний щуп і лазерний сканер (LLP) мо.уть оцифровувати
взаємозамінно без необхідності видалення будь-якого компонента.
Користувачі мо.уть вимірювати прості елементи за допомогою контактного щупа і легко сканувати різноманітні поверхні, незале.но від
контрастності, відбивної здатності або складності деталей без
спеціальних покриттів або цільового розміщення.
The Quantum ScanArm ідеально підходить для обмірів і контролю
маючи такі мо.ливості, як точне порівняння хмари точок з CAD,
зворотне проектування та CD моделювання вільних поверхонь.
FAROBlu Laser Line Probe HD використовує технологію синього
лазера та найсучаснішу камеру та оптику, що забезпечує найкращу
якість сканування, яка відповідає потребам користувачів щодо
швидкості сканування для високої продуктивності. Це дозволяє
операторам сканувати складні поверхні - включаючи темні та блискучі, надає користувачам високу роздільну здатність та точність.
Надзвичайно широка смуга сканування і висока частота кадрів
підвищують продуктивність за рахунок збільшення охоплення
та скорочення часу сканування. За допомогою FAROBlu LLP HD
з технологією шумофільтрації cкладні компоненти мо.уть бути відскановані зі швидкістю до 600,000 точRсек. Користувачі мо.уть
значно скоротити необхідний час навчання завдяки функціям
візуальної хрестоподібної мітки та діодного дальноміра, що працюють в реальному часі.
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FAROBLU LASER LINE PROBE HD

Типове застосування – “Дотягнися рукою всюди”

Синій лазер
FAROBlu Laser Line Probe HD використовує чудову оптичну
технологію синього лазера. Синій лазер має коротшу довжину хвилі,
що забезпечує поліпшені результати сканування з більшою роздільною здатністю для виявлення меншої деталізації об'єкта.
Синій лазер також забезпечує 50% зниження шумів у порівнянні з червоним лазером.

• Вирівнювання

Передовий сенсор
Камера в FAROBlu Laser Line Probe HD використовує передову
технологію CMOS, яка забезпечує високу швидкість кадрування
(кількість разів в сек., з якою камера збирає нові відскановані дані)
до 300 кадрів в секунду (кадри в секунду).

• Контроль на верстаті

Спеціальна оптика
FAROBlu Laser Line Probe HD має чудову спеціальну оптику, яка
збирає більше світла та більше даних, щоб забезпечити кращу
точність та чіткіші, яскравіші зображення. Використовуючи
оптимальну точку сканування та ширшу лазерну смугу, яка охоплює
більшу область, отримуємо швидке та продуктивне сканування.
Ширина лазерної лінії
FAROBlu Laser Line Probe HD має ширину лазерної лінії 150 мм.
Широка лінія сканує більшу область, забезпечуючи швидке
та ефективне отримання даних. Крім того, Laser Line Probe HD оснащений синім лазерним променем, що генерується без використання
рухомих компонентів, які можуть бути чутливі до вібрації, потенційно
викликаючи помилки в точності і впливаючи на продуктивність,
змушуючи виконувати повторне сканування.

• Просторовий аналіз
• Контроль по CAD
• Перший контроль
• Вхідний контроль
• Поточний контроль
• Частковий контроль
• Кінцевий контроль
• Реверсінжиніринг
• Інструменти та оснастка

Галузі промисловості – “Рука широкого спектру”
Аерокосмічна: Частковий контроль і сертифікація, вирівнювання,
інструмент і сертифікація форм, реверсінжиніринг
Автомобільна: Інструмент і сертифікація, вирівнювання, частковий
контроль і реверсінжиніринг
Металоконструкції: Контроль на місці, початковий контроль
періодичний контроль
Литво/штамповка: Проототипування виробів скануванням,
контроль
Деревообробка: Сертифікація, вирівнювання, інструмент, частковий контроль і реверсінжиніринг
Пластик: Сертифікація, вирівнювання, інструмент, частковий
контроль і реверсінжиніринг
Виробництво іграшок: Сертифікація, вирівнювання, інструмент,
частковийковий контроль
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Технічні характеристики
Контактні вимірювання (:rm)*
SPAT

EUNI2

1

Діапазон вимірювань
6 axis

7 axis

6 axis

PSIZE3

7 axis

6 axis

0.023mm
(0.0009in.)

7 axis

6 axis

7 axis

6 axis

7 axis

0.012mm
(0.0005in.)

QuantumS 2.5m (8.2ft.)

0.018mm
(0.0007in.)

0.022mm
(0.0009in.)

0.028mm
(0.0011in.)

0.032mm
(0.0013in.)

0.010mm
(0.0004in.)

0.012mm
(0.0005in.)

0.020mm
(0.0008in.)

0.025mm
(0.0010in.)

0.035mm
(0.0014in.)

0.048mm
(0.0019in.)

QuantumS 3.5m (11.5ft.)

0.036mm
(0.0014in.)

0.045mm
(0.0018in.)

0.056mm
(0.0022in.)

0.070mm
(0.0028in.)

0.020mm
(0.0008in.)

0.024mm
(0.0009in.)

0.040mm
(0.0016in.)

0.045mm
(0.0018in.)

0.070mm
(0.0028in.)

0.100mm
(0.0039in.)

QuantumS 4.0m (13.1ft.)

0.045mm
(0.0018in.)

0.055mm
(0.0022in.)

0.068mm
(0.0027in.)

0.085mm
(0.0033in.)

0.024mm
(0.0009in.)

0.030mm
(0.0012in.)

0.045mm
(0.0018in.)

0.050mm
(0.0020in.)

0.086mm
(0.0034in.)

0.120mm
(0.0047in.)

LDIA5

Діапазон вимірювань
QuantumS 2.5m (8.2ft.)

0.048mm (0.0019in.)

QuantumS 3.5m (11.5ft.)

0.080mm (0.0031in.)

QuantumS 4.0m (13.1ft.)

0.092mm (0.0036in.)

0.015mm
(0.0006in.)

LDIA5

QuantumS 1.5m (4.9ft.)

Безконтактні вимірювання (ScanArm)**

0.008mm
(0.0003in.)

PFORM4

Всі значення представлені MPE (макс. допус. помилка)
*Контактні вимірювання (AIm): відповідно до ISO
10360-12
**Безконтактні вимірювання (ScanAIm): повна характеристика системи відповідно до ISO 10360-8 дод. D

0.027mm
(0.0011in.)

1
SPAT – Тест артикуляції з однією точкою
² EUNI – Похибка відстані між двома точками
в порівнянні з номінальним значенням
3
PSIZE – Похибка вимірюваного розміру сфери
порівняно з номінальним значенням
4
PFORM – Похибка форми сфери (контактні виміри)
5
LDIA – Діаметральна похибка центру сфери (діаметр
сферічної зони, що містить центри сфери, виміряний з кількох орієнтацій руки)

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРAСТAКA
Робоча температура:
Температурний режим:

10°C - 40°C (50°F - 104°F)
3°C/5min. (5.4°F/5min.)

Робочий діапазон вологості:

до 95%, без конденсату

Джерело живлення:

Oніверсальна світова напруга;
100-240 В; 47/63 Гц

FARO LASER LINE PROBE СПЕЦAФІКАЦІЯ
Точність:

±25 мкм (±0.001”)

Мін. відстань між точками: 40 мкм (0.0015”)

Повторюваність:

25 мкм, 2σ (0.001”)

Швидкість сканування:

Інтервал відриву:

115 мм (4.5”)

300 кадрів/сек, 300 кадрів x 2,000
точок/лінію = 600,000 точок/сек

Глибина різкості:

115 мм (4.5”)

Лазер:

Class 2M

Ширина сканування:

ближнє поле 80 мм (3.1”)
дальнє поле 150 мм (5.9”)

Вага:

485 г (1.1lbs.)

Точок в лінії:

2,000 точок/лінію

Точність і повторюваність, зазначені у повному діапазоні (FOV)

Сертифікати: Meets OSHA requirements, NRTL TÜV SÜD C-US Listed, Complies with Electronic Code of Federal Regulations 47 CFR PART 15, 17
CFR Parts 240 and 249b – Conflict Material, 21 CFR 1040 Performance standards For Light-Emitting Products, and 10 CFR Part 430 – Department
of Energy; Energy Conservation for External Power Supplies.
Відповідає наступним директивам ЄС: 93/68/EEC CE Marking; 2014/30/EU Electrical Equipment; 2014/53/EU Radio Equipment Directive;
2011/65/EU RoHS2; 2002/96/EC WEEE; 2006/66/EC WEEE; 2006/66/EC Batteries and Accumulators; 2014/35/EU Low Voltage Directive; 2009/125/
EC Ecodesign requirement.
Відповідає наступним стандартам: EN 61010-1:2010 / CSA-C22.2 No. 61010-1; EN 61326-1:2013 EMC; ETSI EN 300 328 V2.1.1; ETSI 301 489-1
V1.9.2; ETSI 301 489-17 V2.2.1; ETSI EN 62311:2008; IEEE 802.11 b/g; FCC Part 15.247 (WLAN and Bluetooth); Japanese Radio Law MPT No. 37
Ordinance (MIC classification WW); UN T1-T8; IEC 62133 2nd ed.; IEC 60825-1:2014 ed3.0; FDA (CDRH) 21 CFR 1040.10 / ANSI Z136.1-2007; EN
50581:2012; 21 CFR 1002 (Records & Reports); 21 CFR 1010 (Performance Standards).
Випробування на удар та вібрації на стандарти Міжнародної електротехнічної комісії (IEC): IEC 60068-2-6; IEC 60068-2-64; IEC 60068-2-27
Екстремальна температура циклічності (від -20 ° C до 60 ° C). на основі: IEC 60068-2-1; MIL-STD-810G; ISTA
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