FARO® Focus Laser Scanner
Seria najbardziej kompaktowych, lekkich i intuicyjnych
skanerów laserowych

SERIA FOCUSS

DOKŁADNOŚĆ
FocusS rejestruje otoczenie z większą dokładnością
odległości, wykorzystując kompensator dwuosiowy i pomiar kątowy.
KOMPENSACJA NA MIEJSCU
Dzięki funkcji kompensacji na miejscu użytkownicy
mogą weryfikować i regulować skaner FocusS w
miejscu pomiarów, zapewniając najwyższą jakość
danych skanowania.
PRZEGRODA NA AKCESORIA
Przegroda na akcesoria umożliwia podłączanie dodatkowych akcesoriów do skanowania laserowego
3D na potrzeby różnorodnych projektów.

C°

TEMPERATURA
Rozszerzony zakres temperatur umożliwia skanowanie w trudnych warunkach. Skaner Focus może
pracować w temperaturach od -20°C do 55°C.
STOPIEŃ IP — KLASA 54
Dzięki szczelnej konstrukcji i certyfikowanej
zgodności ze standardem branżowym stopnia
ochrony IP54 skaner Focus można stosować w
warunkach dużego zapylenia i wilgotności.
KOMPAKTOWY I PRZENOŚNY
Skanery laserowe Focus mają wymiary:
230 x 183 x 103 mm i ważą 4,2 kg, dzięki czemu
należą do najmniejszych i najlżejszych skanerów
na rynku. Urządzenia te są wyposażone w wodoszczelne i ergonomiczne futerały zapewniające
maksymalną mobilność.

SKANERY LASEROWE DO POMIARÓW KRÓTKIEGO,
ŚREDNIEGO I DALEKIEGO ZASIĘGU
Skanery laserowe Focus firmy FARO zostały opracowanie specjalnie z myślą o
pomiarach wewnątrz i na zewnątrz budynków w takich branżach jak architektura,
inżynieria, budownictwo, bezpieczeństwo publiczne i kryminalistyka lub projektowanie produktów. Wszystkie urządzenia rejestrują dane ze świata rzeczywistego i
zapisują je w formie cyfrowej w celu dostarczenia informacji służących analizom,
współpracy i zwiększeniu efektywności procesu decyzyjnego. Umożliwia to utrzymywanie oraz doskonalenie ogólnej jakości projektów i produktów.
Wszystkie skanery FocusS i FocusM są wyposażone w rozpoznawane funkcje, takie
jak ochrona IP, rozszerzony zakres temperatur czy HDR — wszystko to w wyjątkowo
poręcznej konstrukcji.
Skaner laserowy FocusS oferuje ponadto bardziej zaawansowane funkcje. Oprócz
zwiększonej dokładności w zakresie odległości i miar kątów wszystkie skanery
FocusS są wyposażone w wewnętrzne przegrody na akcesoria. Skaner FocusS
w przypadku korzystania wraz z oprogramowaniem SCENE udostępnia funkcję
rejestrowania na miejscu w czasie rzeczywistym, która umożliwia bezprzewodowe
przesyłanie danych skanowania 3D, ich przetwarzanie, dostosowywanie i rejestrowanie bezpośrednio w urządzeniach przenośnych / komputerach na miejscu w czasie
rzeczywistym.

ZALETY
Wiarygodność i udokumentowana jakość danych,
dzięki weryfikowalnej kalibracji dokonywanej przez
dostawcę oraz kompensacji na miejscu.
Skanowanie w trudnych warunkach przy zapewnieniu
ochrony przed pyłem, odłamkami i odpryskami wody.
Skanery laserowe Focus stanowią najbardziej
ekonomiczne rozwiązanie w zakresie skanowania 3D,
spełniając wszystkie wymagania i mieszcząc się w
rozmaitych budżetach.
Dzięki intuicyjnemu i prostemu interfejsowi
dotykowemu, a także praktycznemu samouczkowi
online, nauka obsługi urządzenia wymaga niewiele
wysiłku.
Efektywną integrację do istniejących infrastruktur
oprogramowania oraz przepływów roboczych
zapewniają interfejsy do różnych standardowych
systemów CAD.

FARO® Focus Laser Scanner
www.faro.com

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
FOCUSM

FOCUSS
S 350 | S 150 | S 70
MODUŁ DALMIERZA
Przedział
jednoznaczności:

Sterowanie
skanerem:

Przy użyciu panelu dotykowego i połączenia WLAN.
Dostęp z poziomu urządzeń przenośnych dzięki HTML5

614 m dla 122 do 488 tys.
pkt/s
307 m dla 976 tys. pkt/s

Nie określono

Współczynnik odbicia 90%
(biały)
Współczynnik odbicia 10%
(ciemnoszary)
Współczynnik odbicia 2%
(czarny)

0,6–350 m | 0,6–150 m |
0,6–70 m

0,6–70 m

ZINTEGROWANE CZUJNIKI

0,6–150 m | 0,6–150 m |
0,6–70 m

0,6–70 m

Kompensator
dwuosiowy:
Czujnik wysokości:

0,6–50 m | 0,6–50 m | 0,6–50 m

0,6–50 m

SZUMY PRZY
POMIARZE
ODLEGŁOŚCI2

Przy
10 m

Przy
10 m

ZŁĄCZE INTERFEJSU
WLAN:

ZASIĘG1 :

Przy
10 m

redukcja
szumów3

Przy
25 m

Przy
25 m

redukcja
szumów3

Przy
10 m

redukcja
szumów3

802,11 n (150 Mbit/s), jako punkt dostępowy lub klient w
istniejących sieciach
Niweluje wszystkie skany z dokładnością 19 sekund
kątowych w zakresie ±2°
Barometr elektroniczny pozwala określić wysokość
w odniesieniu do punktu orientacyjnego, a następnie
przypisać ją do skanów.

Kompas elektroniczny określa orientację skanu.
:
Wbudowane GPS i GLONASS
Nawigacja satelitarna
GNSS
Tworzy raport dotyczący
Kompensacja
bieżącej jakości i umożliwia
na miejscu
Kompas8

Przy
25 m

Przy
25 m

redukcja
szumów3

automatyczną korektę
kompensacji urządzeń.

w mm

Współczynnik odbicia 90% (biały)
Współczynnik odbicia 10%
(ciemnoszary)
Współczynnik odbicia 2%
(czarny)
Prędkość pomiaru
(pkt/s):
Błąd pomiaru
odległości4
Dokładność kątowa5
Dokładność
pozycji 3D6

0,30

0,15

0,30

0,15

0,70

0,40

0,70

0,40

0,40

0,20

0,50

0,25

0,80

0,40

0,80

0,40

1,30

0,65

2,00

1,00

1,50

0,80

2,10

1,10

122 000 / 244 000 /
488 000 / 976 000

122 000 / 244 000 /
488 000

±1 mm

±3 mm

19 sekund kątowych w
przypadku kątów pionowych/poziomych

Nie określono

10 m: 2 mm / 25 m: 3,5
mm

Nie określono

MODUŁ SKANOWANIA W KOLORZE
Rozdzielczość:
Szeroki zakres dynamiczny (HDR):
Błąd paralaksy:

Do 165 megapikseli w kolorze
Bracketing ekspozycji 2x, 3x, 5x
Zminimalizowany dzięki konstrukcji współosiowej

MODUŁ ODCHYLAJĄCY
Pole widzenia
(w pionie7/ w poziomie):
Wielkość kroku

300° / 360°

0,009° (40 960 pikseli 3D dla 360°) / 0,009° (40 960
pikseli 3D dla 360°)

(w pionie / w poziomie):
Maks. prędkość
skanowania w pionie:

97 Hz

LASER (NADAJNIK OPTYCZNY)
Klasa lasera:
Długość fali:
Rozbieżność wiązki:
Średnica wiązki na
wyjściu:

Klasa lasera 1
1550 nm
0,3 mrad (1/e)
2,12 mm (1/e)

OBSŁUGA DANYCH I STEROWANIE
Zapisywanie danych:

FOCUSM

FOCUSS
S 350 | S 150 | S 70

SD, SDHC™, SDXC™; karta 32 GB

Przegroda na akcesoria

Rejestracja w SCENE
w czasie rzeczywistym, na miejscu

-

Przegroda na akcesoria
znajduje się w górnej
części skanera laserowego
i służy do podłączania
uniwersalnych akcesoriów
do skanera.
Łączy ze SCENE za
pośrednictwem sieci
WLAN. Przetwarzanie
danych skanowania,
rejestracja i tworzenie mapy poglądowej
w SCENE w
w czasie rzeczywistym.

-

SPECYFIKACJA OGÓLNA
Napięcie zasilania:

19 V (zasilanie zewnętrzne), 14,4 V (wewnętrzny akumulator)

Pobór mocy:
Czas pracy akumulatora:
Temperatura pracy:

15 W czuwanie, 25 W skanowanie, 80 W ładowanie
4,5 godz.
-5 — 40°C

Rozszerzona temperatura pracy 9

:

-20 — 55°C

Temperatura
przechowywania:
Stopień ochrony IP:
Odporność na
wilgoć:
Waga z akumulatorem:
Wymiary:
Konserwacja /
kalibracja:

-10— 60°C
IP54
Bez kondensacji
4,2 kg
230 x 183 x 103 mm
Rocznie

1 W przypadku odbicia lambertowskiego. 2 Szumy przy pomiarze
odległości definiuje się jako standardowe odchylenie wartości względem
płaszczyzny najlepszego dopasowania z prędkością pomiaru 122 000
pkt/s. 3 Można włączyć algorytm redukcji szumów, który uśrednia dane
nieprzetworzone. 4 Błąd pomiaru odległości oznacza systematyczny błąd pomiaru przy około
10 m i 25 m. 5 Wymagana kompensacja na miejscu. 6 Przy odległościach powyżej 25 m należy
dodać 0,1 mm/m niepewności. 7 2x150°, równomierne rozmieszczenie punktów nie jest gwarantowane. 8 Obiekty ferromagnetyczne mogą mieć wpływ na pole magnetyczne Ziemi i skutkować
błędami w pomiarze. 9 Niska temperatura pracy: skaner należy uruchomić, kiedy temperatura
wewnętrzna wynosi co najmniej 15°C; wysoka temperatura pracy: wymagane wyposażenie
dodatkowe, dodatkowe informacje są udzielane na żądanie | Wszystkie dane dotyczące
dokładności podano z dokładnością do jednego sigma, po rozgrzaniu i w zakresie temperatury
pracy; chyba że wskazano inaczej. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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