Лазерні трекери FARO® VantageS & VantageE
Особливості, переваги & технічні параметри

Прорив у автоматизованих технологіях та портативність
Лазерні трекери FARO® VantageS & VantageE представляють наступний
рівень у продуктивності роботи лазерних трекерів. Завдяки інноваціям
RemoteControlsTM, автоматизації технологій, супер точності, винятковій
портативності та міцності ці лазерні трекери роблять широкомасштабне
3-D вимірювання легким та простим. Лазерні трекери FARO® VantageS
& VantageE дають можливість сконструювати і контролювати вироби,
проводячи швидке, просте та достовірне вимірювання. Завдяки цим
трекерам Ви економите свій час та впевнені у результатах вимірювань.
Трекер VantageS призначений для вимірювання від малих до широких
діапазонів виробів висотою до 80 метрів, а трекер VantageE підтримує
вимірювання від малих до середніх діапазонів виробів висотою до 25
метрів.
Трекери Vantage S та Vantage E дозволяють з високою точністю
встановити, вирівняти, проконтролювати геометрію та оцифрувати як
окремих деталей і зборок, так і цілого виробу. Збільшити ефективність
та зменшити витрати завдяки коротшому часу виконання робіт,
зменшенню часу простою, зведення до мінімуму великозатратних
відходів виробництва, та отримуючи разом з тим точні, однозначні та
актуальні дані вимірювань. З трекерами Vantage S та Vantage E ви
зможете виготовляти конкурентоздатну продукцію, тому що будете
впевнені у технічних умовах роботи їх механізмів та вдосконаленій
якості продукції.
VantageS та VantageE представляють автоматизовану технологію, яка
контролюється пультом управління, і яка скеровує напрям лазерного
трекера. Таким чином, користувач сам може керувати через мобільний
телефон або планшет такими функціями, як пряма відеозйомка та рух
трекера. Крім того, потужний Wi-Fi, батарея і відсутність зовнішнього
контролера забезпечують легкість у застосуванні та портативність
VantageS та VantageE.

Характеристики
камери. Така функція є ідеальною при задаванні параметрів
вимірювання у складних механізмах.
•
Gestures /жести/
Якщо потік променя несподівано перервався, можна
застосувати жестикуляцію, щоб дати команду трекеру
направити лазерний промінь на ціль.

Виняткова портативність
Оскільки трекери Vantage S та Vantage E не мають
зовнішнього контролера (MCU), вони найпортативнішими
лазерними трекерами марки FARO. Компактний розмір та
зручний переносний кейс робить їх надзвичайно простими у
пересуванні від одного місця підприємства до іншого.

Дистанційне керування процесом
Запатентований компанією FARO пульт управління підвищує
ефективність процесу обмірів, дозволяючи користувачеві
керувати рухами та іншими функціями механізмів VantageS та
VantageE через мобільний телефон або планшет, або навіть
просто жестикулюючи в напрямку цілі. Пряма відеозйомка,
яка ведеться із камер на цільовому приладі, відображається
на мобільному телефоні. Тому одна людина (оператор)
може контролювати весь процес роботи трекера з будьякої точки в діапазоні вимірювання. Дистанційне ввімкнення/
вимкнення та планований розігрів забезпечують миттєву
оперативну готовність трекерів VantageS та VantageE і таким
чином підвищують ефективність процесу обмірів.

Інтегрована система вимірювання
абсолютної відстані (iADM)

”Гаряча” заміна батареї
Безперервна робота приладу забезпечується завдяки
можливості заміни батареї “на ходу”, що робить трекер повністю
незалежним від змінного струму.

Інтегрований Wi-Fi

Запатентована система iADM 6-го покоління забезпечує
виняткову точність. Vantage S та Vantage E є єдиними
лазерними трекерами, які вимірюють кут та відстань лише
одним лазером. Точність такого вимірювання є високою
завдяки зниженню ймовірності помилки та відхилення,
притаманні трекерній технології з двома променями.
Використовується лазер Класу 1 (безпечний для очей).

Щоб зробити прилад ще зручнішим у використанні та
портативності, вимірювання можна здійснювати за допомогою
вдосконаленого Wi-Fi, який забезпечує коротший час з’єднання,
ширший діапазон, а також дозволяє VantageS та VantageE бути
точками доступу до Wi-Fi. Якщо Wi-Fi є активний одночасно із
дротовим інтернетом, це забезпечує під’єднання одночасно
до ПК та бездротового приладу.

Super 6DoF (Супер-система 6 степенів свободи)

Надійна конструкція

Запатентована компанією FARO система Super 6DoF дозволяє
трекерам VantageS та VantageE працювати у тандемі з одним
чи кількома приладам ScanArms компанії FARO для того щоб
створити інтегроване 3D вимірювання в єдиній системі
координат. Super 6DoF повністю усуває перешкоди в зоні
видимості та суттєво розширює діапазон вимірювання трекера,
підтримуючи при цьому його супер-точність.

Tрекери Vantage S та Vantage E можна використовувати у
різноманітних виробничих умовах. Вони ретельно перевірені
на стійкість до удару, вібрації, температури та вологості.
Мають ступінь водостійкості та пило-стійкості IP52.

Кольорові стерео камери відбивачів (цілей)
Двокамерні системи з високою роздільною здатністю
допомагають швидко та ефективно розташувати ціль.
Вони працюють у світловому діапазоні від повної
темноти до яскравого сонячного освітлення.

Захоплення цілі
Швидке та ефективне розташування і фіксація цілей:
• SmartFind /Розумний пошук/
Легко знаходить та фіксує найближчу мішень у полі зору

Універсальний монтаж
Надійний механізм стеження трекерів VantageS та VantageE
дозволяє встановлювати їх на різних стендах/підставках та
у різних конфігураціях, включаючи вертикальне чи
горизонтальне положення, догори дном чи навіть під кутом,
щоб проникнути у щільні, густо накопичені місця.

Миттєве отримання даних
Трекери VantageS та VantageE видають дані із швидкістю
1.000 точок на секунду і тим самим забезпечують зворотній
зв’язок із контролем високошвидкісного руху та скануванням
високої щільності, що робить ці прилади ідеальними для
автоматизованого застосування.

Benefits
• Збільшення продуктивності та зменшення циклу
контролю від 50% до 75%:
Запуск відбувається швидше і простіше через відсутність
кабелів та зовнішнього контролера.
- Пульт управління покращує технологію автоматизації та
дозволяє одній особі контролювати роботу трекера.
- Швидший Wi-Fi, менший час підготовки до роботи та
компенсації поля.
- Багатоспектрові кольорові камери, SmartFind та Gestures
забезпечують оперативне визначення мішені та швидку
послідовність операцій.
-Завдяки отриманню даних зі швидкістю 1.000 точок на
секунду, трекери VantageS та VantageE працюють більш ніж
втричі швидше, ніж попередні покоління лазерних трекерів FARO.
-

• Виняткова портативність:
- Прилади легко транспортуються та запускаються - в одному
кейсі знаходиться все необхідне для роботи.
- Відсутній механізм зовнішнього контролю.
- Безперервна робота батареї збільшує портативність.

• Надійна робота трекера забезпечує достовірні,
актуальні та повторювані результати вимірювань у
широкому колі застосування:
- Висока точність та менша ймовірність відхилень ніж у
типових дво-променевих системах вимірювання абсолютної
відстані ADM.
- Робота в темноті чи при яскравому сонячному світлі.

• Надійна конструкція приладу:
-

Однопроменевий лазер та менша кількість механізмів.
Ретельно перевірена стійкість до удару, вібрації,
температури та вологості.
Ступінь водо- та пило-стійкості IP52

• Причини швидкого повернення інвестицій:
- Мінімізація повторних робіт, браку часу простою.
- Більша ефективність вимірювань та виробництва.

Сфери застосування
Встановлення, вирівнювання та тех. підтримка
обладнання: Підтвердження калібрування обладнання,
моніторинг зносу та цілісності деталей.
Контроль деталей та конструкцій: забезпечення
цифрового запису поточних даних та їх відповідність
номінальним даним, щоб перевірити відповідність
умовам якості.
Виробництво технологічного оснащення та прес-форм:
Проведення точних обємних обмірів для моніторингу зносу
та забезпечення узгодженості деталей.
Лазерні трекери FARO® VantageS та VantageE є ідеальним
вирішенням для таких галузей промисловості як автомобільна,
аерокосмічна, оборонна, кораблебудівна, металургійна,
машинобудівна та для підприємств, що займаються
складанням. Вони підвищують ефективність та якість у будьякому застосуванні, виконуючи високоточні та широкомасштабні
вимірювання.
Вирівнювання: обміри в реальному часі в процесі складання підтверджують допуски та покращують контроль якості.

Зворотній інжиниринг: Проведення точних обмірів
деталей та конструкцій для відтворення компютерних
моделей виробів, для яких відсутні креслення.
Калібрування роботів: Проведення безпосередньо на
місці рутинної процедури калібрування роботів, щоби
забезпечити відповідність технічним умовам.

Специфікація
VantageS

Радіус дії

Кольорові стереокамери

VantageE
a

• Поле зору: 50°
• Роздільна здатність: 1920 x 1080p @ 15 fps

Максимум зі спец. відбивачами (SMR)

80m (262.5ft)

Максимум з 1.5 дюйм. & 7/8 дюйм. SMR

60m (196.9ft)

25m (82.0ft)

Максимум з 1/2 дюйм. SMR

30m (98.4ft)

25m (82.0ft)

Лазерне випромінюванняc

Мінімум

0m (0ft)

0m (0ft)

• Class 1 Laser Product: 630-640 nm laser, 0.35 milliwatt max/cw

25m (82.0ft)

Габарити

Кутові обмеження

• Розміри: 240(W) x 416(H) mm [9.4(W) x 16.4(H) in]
• Вага: 13.4kg (29.5lb)

• Горизонтальне: 360° – неперервне обертання
• Вертикальне: 130° (+77.9° до -52.1°)

Технічні характеристики обладнання, умови експлуатації
• Напруга живлення: 24V
• Споживання енергії: 75W
• Час автономної роботи: 8 годин безперервної роботи (2
батареї), ”гаряча” заміна
• Висота над рівнем моря: -700 to 9,000m (-2,297 to 29,527ft)d
• Вологість: 0 to 95% non-condensing
• Температура: -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
• IP52 – пиле- та водозахищений (IEC 60529)
• Сертифікація:

77.9°

Infinite

52.1°

- NRTL listed, MET-C listed
- EU – RoHS2

Швидкість обмірів
• 1,000 точок в секунду

• Відповідність стандартам:
-

Ефективність вимірювань відстані b
•
•
•
•

Роздільна здатність: 0.5μm (0.00002in)
Точність (MPE): 16μm + 0.8μm/m (0.00063in + 0.0000096in/ft)
Max радіальне прискорення: 30m/sec2 (82.0ft/sec2)
Max радіальна швидкість: > 25m/sec (98.4ft/sec)

Ефективність кутових вимірювань b

Ingress Protection IP52 per IEC 60529
47 CFR, Ch. 1, Part 15, Subpart B
ICES-003, Issue 6, 2016
UL 61010-1, CSA C22.2 No. 61010-1, EN 61010-1, IEC 61010-1
Laser and LED Safety IEC 60825 and IEC 62471
IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, and IEC-60068-2-27 (shock and vibration)
EU/EMC Directive 2014/30/EU, EN 61326:2013, IEC 61326:2012

Можливість підключення до мережі

• Кутова точність (MPE): 20μm + 5μm/m (0.00079in+0.00006in/
ft)
• Рівень кутової точності: ± 2 arcseconds

• Ethernet: RJ45 port supporting GigE
• Wi-Fi: 802.11n (and earlier)

Сумісність з програмним забезпеченням

Характеристики стеження

•
•
•
•
•

• Max кутове прискорення: 860°/sec2 (15 rads/sec2)
• Max кутова швидкість: 180°/sec (ʌ rads/sec)

Точність позиціонуванняb

FARO CAM2® Measure 10
BuildIT
FARO RemoteControls Workﬂow App
Third-Party Software Plug-ins
Software Development Kit (SDK)

Вимірювання відстаніd
Діапазон
Відстань

2-10m (6.6-32.8ft))

2-25m (6.6-65.6ft)

2-80m e (6.6-262.5ft)

3m (9.8ft)

8m (26.2ft)

23m (75.5ft)

78m (255.9ft)

0.018mm (0.0007”)

0.022mm (0.0009”)

0.034mm (0.0013’’)

0.078mm (0.0031”)

0.009mm (0.0004”)

0.011mm (0.0004”)

0.017mm (0.0007’’)

0.039mm (0.0015”)

Горизонтальне вимірювання
міри довжини

ADM

MPE

b

2-5m (6.6-16.4ft)

Typical

Вимірювання відстані

Горизонтальне вимірювання міри довжини 2.3m (7.55ft)

d
a

2m (6.6ft)

5m (16.4ft)

10m (32.8ft)

25m (82.0ft)

80m e (262.5ft)

MPE b

0.044mm
(0.0017”)

0.064mm
(0.0025”)

0.099mm
(0.0039”)

0.205mm
(0.0081’’)

0.594mm
(0.0234”)

Typical

0.022mm
(0.0009”)

0.032mm
(0.0013”)

0.049mm
(0.0019”)

0.103mm
(0.0040’’)

0.297mm
(0.0117")

ADM

Дистанція

80m дистанція вимагає температурного діапазону від 10°C до 35°C.
MPE (Maximum Permissible Error) and all accuracy speciﬁcations are calculated per ASME B89.4.19 - 2006. Variation
in air temperature is not included. Speciﬁcations, descriptions, and technical data may be subject to change.
c
Product complies with radiation performance standards under the Food, Drug, and Cosmetics Act and
international standard IEC 60825-1 2001-08.
d
З інтегрованою погодною станцією.
e
З спеціальними відбивачами. Дистанції та довжини більше 25m не
передбачені для VantageE. Захищено патентами U.S.: 7,327,446; 7,352,446;
7,466,401; 7,701,559; 8,040,525; 8,120,780.
b
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