FARO® QUANTUM“ FAROARM® &
FARO® QUANTUM“ SCANARM HD
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Стандарт для економічно ефективного контролю на виробництві

Огляд
FARO QuantumM FaroArm це портативна
координатно-вимірювальна машина (КВМ), яка відповідає
найвибагливішому стандарту вимірювання ISO 10360-12:2016,
вона є першою у світі і у галузі.
QuantumM ідеально підходить для компаній, які хочуть
макси-мізувати їх продуктивність виробництва, зменшити
кількість браку та відходів, поліпшити ефективність виробництва
та контроль якості.
Рука QuantumM надзвичайно міцна і пройшла випробування,
щоб витримувати найсуворіші хехові умови.
Крім того, QuantumM забезпечує лідерство на ринку завдяки
надійності, мобільності, ергономічності та інтегрованого
тривимірного лазерного сканування з оптично поліпшеним
FAROBIu ™.

Особливості та переваги
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Сертифіковано відповідно самого строгого стандарту вимірювання ISO 10360-12:2016
Quantum Arms це перші вимірювальні руки на ринку, що сертифіковані згідно ISO 10360-12:2016,
вони утворюють новий галузевий рівень забезпечуючи максимальну надійність вимірювань.

Інноваційний дизайн для найвищої продуктивності та тестування на вібрації для надійності в цеху
Новий дизайн гарантує чудову продуктивність та впевненість у результатах вимірювань у кожному
робочому середовищі, тоді як FaroBlu із застосуванням технології "синього лазера" забезпечує найкращу
якість сканування. Кожен Quantum тестується на міцність і готовий забезпечити точність та продуктивність.

Відмінна ергономіка та зручність використання
Новий ергономічний дизайн, загальна оптимізація ваги у поєднанні з новими функціями, такими як
швидкий обмін інструментами, інтелектуальні контактні щупи, забезпечують неперевершену свободу
руху та незрівнянні вимірювання.

Високошвидкісна безпровідна робота (Надійний Wi-Fi®)
Надійний WiFi®- новий витончений електронний дизайн забезпечує чудову
надійність і гарантує оптимальну бездротову роботу для сканування та контролю.

Продовжене використання акумулятора
Подвійні батареї з "гарячою" заміною підтримують тривалу бездротову роботу пристрою,
що полегшує перехід між деталями без необхідності зовнішнього живлення.

FAROBIu™ Laser Line Probe HD
FAROBIu 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.

Технічні характеристики
Контактні вимірювання Arm*
Діапазон вимірювань
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Quantum“ 2.5 m (8.2 ft)

0.026 mm
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(0.0015 in)
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(0.0026 in)

Безконтактні вимірювання (ScanArm)**
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Діапазон вимірювань

6 axis
0.012 mm
(0.0005 in)

0.028 mm
(0.0011 in)

Quantum“ 2.5 m (8.2ft)

0.063 mm (0.0025 in)
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0.100 mm (0.0039 in)

Quantum“ 4.0 m (13.1ft)

0.115 mm (0.0045 in)
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(0.0018 in)
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0.020 mm
(0.0008 in)

0.030 mm
(0.0012 in)

0.030 mm
(0.0012 in)

0.040 mm
(0.0016 in)

0.034 mm
(0.0013 in)

0.040 mm
(0.0016 in)

Всі значення представлені МРЕ (максимально допустима помилка)
* Контактні вимірювання (Arm): відповідно до ISO 10360-12
** Безконтактні вимірювання (ScanArm): повна характеристика системи відповідно
до ISO 10360D8 додаток D
1 SPAT - Тест артикуляції з однією точкою
2 Еuni —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 характеристики
► Робоча температура: 10°С - 40°С (50°F - 104°F)
► Температурний режим: 3°С/5 min (5.4°F/5 min)
► Робочий діапазон вологості: 95%, без конденсату
► Джерело живлення: універсальна світова напруга;
100-240 В; 47/63 Гц

Laser Line Probe специфікація
► Точність: ±25 мкм (±0.001 іп)

► Точок в лінії: 2,000 точок/лінію

► Повторюваність: 25 мкм, 2о (0.001 іп)

► Мінімальна відстань між точками: 40рт, (0.0015 іп)

► Інтервал відриву: 115 мм (4.5 іп)

► Швидкість сканування: 300 кадрів/сек, 300 кадрів х 2,000
т о ч о к / л і н і ю = 600,000 точок/сек

► Глибина різкості: 115 мм (4.5 іп)
► Ширина сканування: ближнє поле 80 мм (3.1 іп);
дальнє поле 150 мм (5.9 іп)

Лазер: Class 2М
► Вага: 485 г (1.1 ІЬ)

Сертифікати: Meets OSHA requirements, NRTL TÜV SLID 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/ЕЕС СЕ 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): ІЕС 60068-2-6; ІЕС 60068-2-64; ІЕС 60068-2-27
Екстремальна температура циклічності (від -20 ° С до 60 ° С). на основі: ІЕС 60068-2-1; MIL-STD-810G; ISTA
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