
FARO® QuantumS FaroArm® 
кур хиньлавюрімив ялд траднатс йиньлаболГ

 ьтсікЯ – "МВК юошаВ з мосач з угон в ьтівиЖ" 
 авоН FARO QuantumS Arm -імив-онтанидроок анвитатроп ашінрялупопйан ец - 

,їіцкудорп ьтсікя итирівереп окгел макинборив єяловзод акя ,)МВК( анишам аньлавюр
,тнемуртсні итавукіфитрес ,DAC з яннянвіроп ,вікзарз зілана ,ьлортнок-DC итавунокив

.ешні ,яннавупитоторп ат гниріни.нісревер итидоворп
QuantumS  утраднатс умошівилгабивйан ат умовон єадівопдів акя ,акур ашреп ец 

 .6102:21-06301 OSI ітсокя QuantumS -виткудоьневір рйи п  везулйи аг вон єюлвонатсв 
ітсонйідан ат ітсонводілсоп їоньламискам одощ ORAF юіцидарт єюришзор і іон тс  

               .іщиводерес умочобор умонжок у ьнавюрімив
 в ьтсінчот і ьтсінавюротвоM QuantumS химас в інавуборпив илуб і віголана ьтюам ен  

.ітсокя їонйітсоп яннечепзебаз ялд хавому хивохец хиньламертске
QuantumS ,алімузорз онвитїутні шьлібйан ец і ,хяннанокив хоьриточ у анпутсод 

.ясалялборив ьдубен-илок акя ,ORAF mrA МВК анчот і анчімоногре
  , ощьнавюрімив ютсінчот юокосив з ьнадваз яннанокив ялд ьтидохдіп оньлаедO

.вілзув ат йелатед макитсиреткарах мишівилгабивйан итадівопдів єагамопод

               "яннатівцорп од хялш шаВ" – ьтсінчоТ       

 QuantumS ьдуб- енилощ ок ,  "акур"  ашінчотйан  
-орп ьневір йищивйан єучепзебакя аз  ,ясалялборив

иксупод індалкс шьлібйитамиртод ан  бощ ,ітсвиткуд он

ітобор у ьтсінвиткудорп ущивйан єучепзебаз аметсиС
,яннавунакс огонрезал оба юлортнок огонткатнок ялд
,DH eborP eniL resaL ™ ulBO.AF умоьнтівон икядва-
жін ешдивш x5 итавунакс єяловзод mrAna SmutnauQ cS 

 іннянвірзен єучепзебаз і ,яннілокоп індерепоп
енсікдивш єучепзебаз ощ ,ітсовилжом інткатнокзеб

-тадз  уньлідзор  уводукочот ч  ,увисам   яннелпохаз
отсорп і онткапмок ец есв - ьтсінчот укосив ат ьтсін

 ьтсінпутсо ютсікгел з Д "мяннандалбо  мишаВ    етйуреК" –  
FARO QuantumS хиводереп ялд рібив йищаркйан -  

,вікинборив дерес ьтсінвиткефе ушьлєучепзебаз ощ іб   
-авудубелібомотва щиводерес хинчирбаф хивилгомив

яіцаіва ,янн ат ні . У  QuantumS інчитамілк інелватсдерп  
-вірзен ьтюучепзебаз ікя ,ORAF икичтад іньлауткелетні  
-овзод ощ ,вічавутсирок ялд итобор ьтсінчурз уннян

 ибертоп зеб пущ йинткатнок итинімаз окдивш єял
Q ,огот мірК .яннавурбілак огонротвоп uantumS -сирокив 

,усалк оговолсиморп -,F,W юіголонхет унйідан єувот
.ухец у ьтсінпутсод ущаркйан єучепзебаз ощ

FARO QuantumS ялд ітсокя итраднатс іщивйан єутнараг 
гомив ат вілібомотва вікинборив хивотівс хиндіворп

вікиньлачатсоп хивотівс ялд икепзеб віксупод од
икинборив ощ ,єутнараг .окат а ,гулсоп хинчімсокореа

 ізулаг йікя-ьдуб в ончиткаубатшсам рп  огокя-ьдуб
 .исецорп ічинборив їовс итавузімитпо ьту.омз

QuantumS хіншіртунв яннешпілоп єучепзебаз 
.вісецорп хичинборив

 ьтсінйідаН – "ьтсінвиткефе уньламискам етчебзебаЗ" 
FARO QuantumS ешдивш ончанз итавюцарп єяловзод  

ітсокя їощарк юіцкудорп ичюучепзебаз ,ьдубен-илок .ін
.окат SmutnauQ .тартив мяннечорокс минчанз із 
ютсівил.ом з имяератаб иминйівдоп йинандалбо

-юрімив итавувотсирокив єяловзод ощ ,инімаз їочяраг
  е аншінвиткефе SmutnauQ яннандалбо еньлав

хивоктадод зеб автцинборіпате ив умо  кя-ьдуб
                .яннелви. огоьншінвоз од гомив

 

QuantumS удерепоп яситашилаз макинборив єагамопод 
умоньлаболг шьліб і шьліб есв ан вітнерукнок хїовс

-епзебаз ітсовил.ом ичююришзор ,автцинборив укнир
хї в вітнєілк ьтсіненвепв ичюагіребз ат ітсокя яннеч  

 -ом яннандалбо итавувотсирокиВ .хасецорп і хаткудорп
 икьліксо  ,иднамок  їошаВ  з  ж неож к  е QuantumS шьліб є   

."кур" хісу з іннатсирокив у юотсорп і юонвитїутні



FARO® QuantumS 
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FARO® QUANTUMS – " "илис олережД
ітсонйідан ат ітсонвиткудорп їощивйан ялд нйазид йинйіцавоннІ 
 в ьтсіненвепв ат ьтсінвиткудорп уводуч єутнараг нйазид йивоН
-зебаз ,щиводерес хичобор ітсошьліб у ьнавюрімив хататьлузер

 ьтсінйідан ат ьтсіньлібатс укосив ичюуче .п FAROBlu™ Laser Line 
Probe HD яннавунакс ьтсікя ущаркйан єад  (5X ешдивш візар  

)яннавунакс огонрезал .

яннатсирокив ьтсінчурз ат акімоногре аннімдіВ
 іннандєоп в ,игав яіцазімитпо аньлагаз ,нйазид йинчімоногре йивоН

інмойзокдивш ,ORAF укитаменік ичюачюлкв ,имяіцкнуф имивон з 
  итавюнімаз хї окгел і окдивш ьтюяловзод ікя ,ипущ іньлауткелетні

.юлортнок сач діп

козя'вз йивотордзеб йинсікдивШ 
 WйинйідаН iFi®- -епзебаз нйазид йиннорткеле йинечнотив йивон  

 яу лд тобу ор вотордзу еб ньламитпо єутнараг і ьтсінйідан уводуч єуч
.юлортнок ат яннавунакс

аротялумука яннатсирокив енежводорП
-зеб улавирт ьтюумиртдіп юонімаз "юочяраг" з їератаб інйівдоM

зеб имялятед .ім діхереп єушгелоп ощ ,юортсирп утобор увоторд
.яннелви. огоьншінвоз ітсондіхбоен

утраднатс умондоранжім ьтсіндівопдіВ 
 анелватсдерM QuantumS  ан.ом укя ,укнир ан юокур юошреп є 

,61I2:21-I6CI1 OSI їіцакіфитрес траднатс йиндоран.ім ан итирівереп
-искам ишвичепзебаз ,ітсонвиткудорп укйініл увон ишвивонатсв

умокориш у ьнавюрімив ьтсінйідан ат ьтсіне.догзу уньлам
.щиводерес хичобор інозапаід

QUANTUMS  & FAROBLU (QUANTUM 
SCANARM) – "йетсовилжом яннеришзоР" 
QuantumS з іннандєоп у  FAROBlu, Laser Line Probe HD єучепзебаз ,  

їіцаргетні икядваз яннавюрімив інткатнокзеб іннянвірзен
.укнир ан огонпутсод ,аренакс огонрезал огощаркйан

сйефретні йитсорп зереS , ічавутсирок итнандєирп ьту.ом  FAROBlu
 од QuantumS, ьнавюрімив ялд яннешір ен.ясоесв ичююровтс . 

)PLL( ренакс йинрезал і пущ йинткатноК итавуворфицо ьту.ом 
атненопмок огокя-ьдуб яннеладив ітсондіхбоен зеб оннімазомєазв . 

 -нок юогомопод аз итнемеле ітсорп итавюрімив ьту.ом ічавутсироК
дів он.елазен ,інхревоп інтінамонзір итавунакс окгел і апущ огонткат

зеб йелатед ітсондалкс оба ітсонтадз їонвибдів ,ітсонтсартнок
.яннещімзор оговоьліц оба віттиркоп хиньлаіцепс

The Quantum ScanArm юлортнок і вірімбо ялд ьтидохдіп оньлаеді  
,DAC з кочот ирамх яннянвіроп енчот кя ,ітсовил.ом ікат ичюам

.ьнохревоп хиньлів яннавюледом DC ат яннавуткеорп енторовз

FAROBlu Laser Line Probe HD огоьнис юіголонхет єувотсирокив  
  ущаркйан єучепзебаз ощ ,укитпо ат уремак ушінсачусйан ат арезал

 одощ вічавутсирок мабертоп єадівопдакя ів  ,яннавунакс ьтсікя
єяловзод еЦ .ітсонвиткудорп їокосив ялд яннавунакс ітсокдивш

-силб ат інмет ичюачюлкв - інхревоп індалкс итавунакс маротарепо
.ьтсінчот ат ьтсінтадз уньлідзор укосив мачавутсирок єадан ,ічук

вірдак атотсач акосив і яннавунакс агумс акориш онйачивздаН
 яннелпохо яннешьлібз конухар аз ьтсінвиткудорп ьтюущивдіп

DH PLL ulBORAF юогомопод аЗ  .яннавунакс усач яннечорокс ат
-дів итуб ьту.ом итненопмок індалкc їіцартьліфомуш юєіголонхет з

кесRчот 000,006 од ютсікдивш із інавонакс ьту.ом ічавутсироК .
мяіцкнуф икядваз янначван сач йиндіхбоен ититорокс ончанз

-арп ощ ,арімоньлад огондоід ат иктім їонбідопотсерх їоньлаузів
.ісач умоньлаер в ьтююц
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FARO® QuantumS

 яннавусотсаз евопиТ – идюсв юокур ясингятоД“ ”
 яннавюнвіриВ  •  

зілана йиворотсорП•  

 оп ьлортноК• CA          D

    ьлортнок йишреП• 

  ьлортнок йиндіхВ• 

   ьлортнок йинчотоП• 

  ітатсрев ан ьлортноК• 

 ьлортнок йивоктсаЧ• 

ьлортнок йивецніК• 

   гнирінижнісревеР• 

актсансо ат итнемуртснІ• 

FAROBLU LASER LINE PROBE HD
резал йіниС  

FAROBlu Laser Line Probe HD унчитпо уводуч єувотсирокив 
.арезал огоьнис юіголонхет ,іливх унижвод ушторок єам резал йіниС 

-зор юошьліб з яннавунакс итатьлузер інешпілоп єучепзебаз ощ
.аткє'бо їіцазілатед їошнем яннелвяив ялд ютсінтадз юоньлід

 єучепзебаз жокат резал йіниС 50% -віроп у вімуш яннежинз  
.морезал миновреч з іннян

роснес йиводереП 
 в аремаК FAROBlu Laser Line Probe HD уводереп єувотсирокив 

 юіголонхет CMO яннавурдак ьтсікдивш укосив єучепзебаз акя ,S
)інад інавонаксдів івон єарибз аремак юокя з ,.кес в візар ьтсікьлік(

.)уднукес в ирдак( уднукес в вірдак 003 од  

акитпо аньлаіцепС 
FAROBlu Laser Line Probe H укитпо уньлаіцеу пс водуч єамD , акя 

ущарк итичепзебаз бощ ,хинад ешьліб ат алтівс ешьліб єарибз
.яннежарбоз ішіварк, ся  ішіктіч ат ьтсінчот ичюувотсирокиВ  

єюлпохо акя ,угумс унрезал ушриш ат яннавунакс укчот уньламитпо
,ьтсалбо ушьліб .яннавунакс енвиткудорп ат екдивш омєумирто 

їініл їонрезал анириШ 
FAROBlu Laser Line Probe HD .мм 051 їініл їонрезал унириш єам 

екдивш ичюучепзебаз ,ьтсалбо ушьліб єунакс яініл акориШ        
.хинад яннамирто енвиткефе ат ,огот мірК  Laser Line Probe -ансо DH 

,менеморп минрезал мінис йинещ яннатсирокив зеб ясьтєуренег ощ 
онйіцнетоп ,їіцарбів од івилтуч итуб ьтужом ікя ,вітненопмок химохур

,ьтсінвиткудорп ан ичюавилпв і ітсончот в иклимоп ичюакилкив
.яннавунакс енротвоп итавунокив ичюушумз

 ітсоволсиморп ізулаГ – урткепс огокориш акуР“ ”
:анчімсокореА яннавюнвірив ,яіцакіфитрес і ьлортнок йивоктсаЧ , 

гнирінижнісревер ,мроф яіцакіфитрес і тнемуртсні
:аньлібомотвА   яіцакіфитрес і тнемуртснІ , ,яннавюнвірив   йивоктсач

    гнирінижнісревер і ьлортнок
,іцсім ан ьлортноК :їіцкуртсноколатеМ ьлортнок йивоктачоп 

ьлортнок йинчидоіреп
аквопматш/овтиЛ    ,мяннавунакс віборив яннавупитотоорП :  

ьлортнок
:акборбоовереД яіцакіфитреС , яннавюнвірив , тнемуртсні , -октсач 

гнирінижнісревер і ьлортнок йив
:китсалП  яннавюнвірив ,яіцакіфитреС , тнемуртсні , йивоктсач 

і ьлортнок гнирінижнісревер 
:кошаргі овтцинбориВ  яіцакіфитреС , яннавюнвірив , ,тнемуртсні 

ьлортнок йивокйивоктсач
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mr:( яннавюрімив інткатноК )*

S        ьнавюрімив нозапаіД PAT            1 EUNI
          2 PSIZE

         3 PFORM
          4 LDIA

5

6 axis 7 axis 6 axis 7 axis 6 axis 7 axis 6 axis 7 axis 6 axis 7 axis

QuantumS 1.5m (4.9ft.) 0.012mm 
(0.0005in.)

0.023mm 
(0.0009in.)

0.008mm 
(0.0003in.)

0.015mm 
(0.0006in.)

0.027mm 
(0.0011in.)

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.)

 яннавюрімив інткатнокзеБ (ScanArm)**

L           ьнавюрімив нозапаіД DIA
5

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.)

                икитсиреткарах інчінхеТ

 інелватсдерп яннечанз ісВ MPE аклимоп .супод .скам( ) 

яннавюрімив інткатноК*  mIA( ): од ондівопдів OSI 
21-06301

* яннавюрімив інткатнокзеБ* ( )mIAnacS : -карах анвоп 
 OSI од ондівопдів иметсис акитсирет 10360-8 .дод  D

1 SPAT – юокчот юєіндо з їіцялукитра тсеТ 
² EUNI – имакчот амовд жім інатсдів акбихоП 

мяннечанз миньланімон з іннянвіроп в
3 PSIZE – ирефс урімзор огонавюрімив акбихоП 

мяннечанз миньланімон з онянвіроп
4 PFORM – )ирімив інткатнок( ирефс имроф акбихоП 
5 LDIA –  ирефс уртнец акбихоп аньлартемаіД ртемаід(  

-ярімив ,ирефс иртнец ьтитсім ощ ,иноз їончірефс
 )икур йіцатнєіро хокьлік з йин

  ± :ьтсінчоТ 2 мкм 5  (±0.001”)

                    :ьтсінавюротвоП  2 мкм 5 , 2σ (0.001”)

)”5.4( мм 511                  :увирдів лавретнІ  

                     :ітсокзір анибилГ 11 мм 5  (4.5”)

елоп єнжилб             :яннавунакс анириШ  8 мм 0  (3.1”) 
елоп єньлад   15 мм 0  (5.9”)

:їініл в кочоТ     2,000 кочот юініл/

  4 :имакчот жім ьнатсдів .ніМ мкм 0  (0.0015”)

  :яннавунакс ьтсікдивШ  300 вірдак кес/ , 300 вірдак  x 2,000 
юініл/кочот = 600,000 кочот кес/

 C                                     :резаЛ lass 2M

     :агаВ 48 г 5  (1.1lbs.)

)VOF( інозапаід умонвоп у інечанзаз ,ьтсінавюротвоп і ьтсінчоТ

FARO LASER LINE PROBE ЯІЦАКІФAЦЕПС 

FARO® QuantumS

( їісімок їончінхеторткеле їондоранжіМ итраднатс ан їіцарбів ат раду ан яннавуборпиВ IEC): IEC 60068-2-6; IEC 60068-2-64; IEC 60068-2-27

I :івонсо ан .)C ° 06 од C ° 02- дів( ітсончілкиц арутарепмет аньламертскЕ EC 60068-2-1; MIL-STD-810G; ISTA

AКAТСAРЕТКАРАХ ІНЙІЦАТАУЛПСКЕ
 1:арутарепмет ачобоР 0°C - 40°C (50°F - 104°F)

 3         :мижер йинрутарепмеТ °C/5min. (5.4°F/5min.)

 9 од:ітсоголов нозапаід йичобоР 5%, утаснеднок зеб 

 ;агурпавотівс ан  аньласреві       нO                     :яннелвиж олережД
1        00-24 В 0 ; 47/6 цГ 3

igor
ТзОВ "Центр САПР" - офіційний представник FARO Technologies Inc. в Україні
Тел./Факс: +38 (032) 242-86-40
faro@center-sapr.com
www.faro.com.ua
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