FARO® Focus Laser Scanner
Найбільш компактні, легкі та інтуїтивно зрозумілі

FOCUSS SERIES

лазерні ск а не ри

C°

ТОЧНІСТЬ
FocusS захоплює дані з підвищеною точністю
вимірів відстані та кутових вимірів з двома
осьовими компенсаторами.
КОМПЕНСАЦІЯ НА МІСЦІ
Завдяки цій функції користувачі можуть перевіряти
та коригувати компенсацію FocusS на місці,
забезпечуючи більш якісні дані сканування.
ПІДКЛЮЧЕННЯ АКСЕСУАРІВ
Спеціальний роз'єм дозволяє користувачам
підключити 3D-лазерні аксесуари для підтримки
різних проектів.

ТЕМПЕРАТУРА
Розширений діапазон температур дозволяє
сканувати в складних умовах. Focus може
працювати при температурах від -F0°С до 55°С.
IP РЕЙТИНГ - КЛАС 54
Завдяки герметичному дизайну та сертифікації
на ступінь захисту клас IP54, Focus можна
використовувати в умовах підвищеної запиленості
та вологості.
КОМПАКТНІ ТА ПОРТАТИВНІ
Лазерні сканери Focus мають розміри
230 x 183 x 103мм та вагу 4.2кг, що робить
їх найменшими та найлегшими серед сканерів
на ринку. Пристрої обладнані водонепроникною та
ергономічною транспортною сумкою для
максимальної портативності.

ЛАЗЕРНІ СКАНЕРИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ НА КОРОТКІ,
СЕРЕДНІ ТА ДОВГІ ВІДСТАНІ
Лазерні сканери FPRR Focus призначені для вимірювань у приміщеннях та на
відкритому повітрі в таких галузях як архітектура, інженерія, будівництво,
безпека та криміналістика або дизайн. Пристрої фіксують цифрову інформацію
про об'єкт, яка використовується для аналізу, сумісної роботи, підтримки та
вдосконалення проектів і отримання ефективніших рішень та кращих результатів.
Усі сканери FocusS та Focus мають спільні характеристики і функції, такі як
рейтинг Ingress Protection (IP), розширений діапазон температур, функія HDR,
і все це в ультра портативному форматі.
Лазерний сканер FocusS Series має більше додаткових функцій. Окрім
збільшення відстані та кутової точності усі сканери FocusS мають роз'єм
для аксесуарів та можливість перевірки якості сканування і компенсації на місці.
Разом з програмою SCENE, FocusS підтримує реєстрацію на місці, що дає
змогу здійснювати бездротову передачу, обробку, вирівнювання та реєстрацію
даних 3D-сканування безпосередньо на мобільному пристрої/ПК в реальному часі.

ПЕРЕВАГИ
Впевненість в якості даних завдяки сиртифікату
калібрування виробника та унікальній функції
компенсації на місці.
 Сканування у складних середовищах, завдяки
захисту від пилу, сміття та бризок води.
 Лінійка Focus Lcser Sccnner - це
найекономічніше 3D-сканування для всіх
вимог та бюджетів.
 Мінімальні зусилля в навчанні забезпечують
інтуїтивно зрозумілий та простий у роботі інтерфейс
сенсорного екрана, а також онлайн-підручники.
 Ефективна інтеграція в існуючі програмні
інфраструктури та робочі процеси забезпечується
плагінами до різних стандартних САПР.

FARO® Focus Laser Scanner
www.faro.com

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
FOCUSS SERIES

FOCUSM

S 350 | S 150 | S 70

FOCUSS SERIES
S 350 | S 150 | S 70

ВИМІРЮВАЛЬНИЙ БЛОК
Інтервал однозначності:

ВБУДОВАНІ СЕНСОРИ

614м для 122 до
488 точ/с
307м для 976 точ/с

не визначено

0.6-350м | 0.6-150м | 0.6-70м

0.6 - 70м

0.6-150м | 0.6-150м | 0.6-70м

0.6 - 70м

0.6- 50м | 0.6- 50м | 0.6-50м

0.6 - 50м

Двохосьовий
2омпенсатор:
Датчи2 висоти:

ВІДСТАНЬ1 :
90% відбивання
(біле)
10% відбивання
(сіре)
2% відбивання
(чорне)

СИСТЕМНІ ШУМИ2
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Компас8:
GNSS:
Компенсація
на місці
@25m

@25m
шумо
пониження2

Роз'єм для
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Швид2ість с2анування 122,000 / 244,000 /

(точ/с):
Лінійна точність4
Кутова точність5

Точність
3D позиціонування6

488,000 / 976,000
±1мм

19 arcsec для верти2альних=
горизонтальних 2утів

10м: 2мм / 25м: 3.5мм

Розширення:

Відсутній (2оа2сіальна 2онстру2ція)

ОПТИЧНИЙ МОДУЛЬ
300° / 360°

Видима зона
(вертикальна/горизонтальна):

Кро2 2ута повороту
(вертикально/горизонтально):

Max. vertical
scan speed:

0.009° (40,960 3D-pixel на 360°) / 0.009° (40,960
3D-pixel на 360°)
97Hz

Клас лазера:

Laser class 1

Довжина хвилі:

1550нм
0.3мрад (1/e)
2.12мм (1/e)

Розходження променя:

Діаметр променя на
виході

ОБРОБКА ДАНИХ І УПРАВЛІННЯ
Управління с2анером:

SD, SDHC™, SDXC™; 32GB card
Сенсорний дисплей і WLAN з'єднання.
Доступ з мобільних пристроїв з HTML5

ІНТЕРФЕЙС ПІДКЛЮЧЕННЯ
WLAN:

Живлення
вольтаж:
Потужність:
Час роботи від батареї:

Робоча
температура:
Розширена робоч
температура9:
Температура зберігання:

Клас захисту (IP):

ЛАЗЕР (ОПТИЧНИЙ ТРАНСМІТЕР)

Зберігання даних:

Онлайн реєстрація
в SCENE на місці.

Вирівнювання 2ожного с2анування з точністю
0,015° в діапазоні ±2°
Еле2тронний барометр визначає висоту відносно
фі2сованої точ2и
і додає до с2ану.
Еле2тронний 2омпас дає інформацію про
орієнтацію с2анів.
Вбудовані GPS & GLONASS
Створює поточний звіт
похиб2у та надає
можливість
автоматичної 2омпенсації пристрою.
Роз'єм знаходиться у
верхній частині с2анера
і ви2ористовувається
для під2лючення
а2сесуарів до с2анера.
Під2лючення до SCENE
через WLAN. Оброб2а
даних с2анування,
сворення загального
прое2ту SCENE в режимі
онлайн.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
не визначено

До 165 megapixel в 2ольорі
Бре2етінг 2x, 3x, 5x

Розширений динамічний
діапазон (HDR):

аксесуарів

122,000 / 244,000 /
488,000
±3мм
не визначено

ФОТОКАМЕРА

Парала2с:

FOCUSM

802.11n (150Mbit/s), я2 точ2а доступу або
2лієнт мережі.

Вологість:
Вага з батареєю:
Габарити:
Техобслуговування /
2алібров2а:

19V (зовнішнє джерело), 14.4V (внутрішня батарея)

15W очі2ування, 25W с2анування, 80W заряд2а
4.5 години
-5 - 40°C
-20 - 55°C
-10 - 60°C
IP54
Без 2онденсату
4.2kg
230x183x103мм
Щорічно
1 Для розсіювача Ламберта. 2 Систематичні шуми

визначаються я2 стандартні відхилення значень від
реальної поверхні для швид2ості вимірювань 122,000
точо2/c. 3 Алгоритм фільтрації шумів а2тивується через
усереднення необроблених данних. 4 Діапазон помил2и
визначається я2 систематична похиб2а вимірювань для 10м і 25м. 5
Потрібна 2омпенсація на місці. 6 Для відстані 25m + 0.1мм/м на
невизначеність. 7 2x150°, відстань між гомогенним точ2ами не гарантуєтся.
8 Феромагнітні об'є2ти можуть впливати на точність вимірів.
9 При низь2ій робочій температурі: с2анер повинен бути в2лючений в той
час я2 внутрішня температура вище 15°C, висо2а робоча температура:
потрібно додат2овий а2сесуар, детальна інформація за запитом | Усі дані про
точність є одна сигма, після прогріву і в робочому діапазоні температурg
я2що інше не зазначено. Можливі зміни без попереднього повідомлення.
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