METROLOGICZNE
ROZWIĄZANIA

SZYBKIE I DOKŁADNE SKANERY 3D
DO AUTOMATYCZNEJ
KONTROLI JAKOŚCI

SZYBCIEJ WYKRYWAJ PROBLEMY JAKOŚCIOWE
BEZPOŚREDNIO NA LINII PRODUKCYJNEJ
Seria systemów skanujących R-Series marki Creaform to specjalnie zaprojektowane
rozwiązania automatycznej kontroli jakości idealne dla firm produkcyjnych chcących
zwiększyć swoją produktywność w zakresie pomiarów 3D. Mogą skutecznie rozwiązywać
problemy związane z wydajnością kontroli jakości jednocześnie gwarantując wysoką
prędkość i dokładność pomiaru, wszechstronność oraz łatwość użytkowania. System
dostępny jest w wersji dostosowanej do potrzeb klienta lub gotowych, konfigurowalnych
wariantach pod klucz.

ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM SKANUJĄCY DOSTOSOWANY DO
INDYWIDUALNYCH POTRZEB KLIENTA
MetraSCAN – R to wydajny, innowacyjny optyczny skaner 3D, który może być zintegrowany w
procesach automatycznej kontroli jakości produkcji seryjnej produktów. Zaprojektowany
do indywidualnej konfiguracji przez klienta pozwala na integrację z najbardziej wymagającymi
procesami. Unikalna technologia wykorzystywana w systemie MetraSCAN – R pozwala
na szybsze wykrywanie problemów jakościowych i oparcie działań naprawczych o analizy
statystyczne celem optymalizacji procesów produkcyjnych, a finalnie produkcji wyższej jakości
części.
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Wysoko- wydajna optyka

optymalna jakość skanów i wysoka rozdzielczość
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T echnologia z zastosowaniem
niebieskiego lasera

idealna do powierzchni błyszczących
i odbijających światło
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45 linii laserowych

szybkie skanowanie w krótkim czasie
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 unkty referencyjne widoczne w każdej
P
pozycji

DOKŁADNOŚĆ DO
0,025 mm

KRÓTKI CZAS
CYKLU POMIAROWEGO

WYSOKA
ROZDZIELCZOŚĆ

CERTYFIKAT
ISO 17025

POWATARZALNE
WYNKI

WSPARCIE TECHNICZNE
NA CAŁYM ŚWIECIE

KOMPLETNE ROZWIĄZANIE ZAPROJEKTOWANYE DLA
AUTOMATYCZNEJGO PROCESU KONTROLI JAKOŚCI
System CUBE-R wykorzystuje skaner 3D MetraSCAN-R zainstalowany w przemysłowej celi
pomiarowej o wysokiej produktywności, zaprojektowanej specjalnie dla wymagających
procesów kontroli jakości i integracji w linii produkcyjnej. W porównaniu z maszyną
współrzędnościową, CUBE-R jest znacznie szybszy, zapewniając wzrost wydajności i lepszą
efektywność. Dostarczany jako kompletne, występujące w kilkunastu konfiguracjach
rozwiązanie "pod klucz", CUBE-R jest niezbędnym systemem uzupełniającym pojęcie przemysłu
4.0 w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

1

2

3

1

Optyczny traker C-Track™

zwiększa dokładność zebranych danych dzięki
zautomatyzowanej fotogrametrii
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MetraSCAN-R BLACK|Elite

wysoka dokładność pomiaru w każdych
warunkach umożliwia pomiar niemal każdej
powierzchni
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Minimalna powierzchnia dla systemu
4.1 x 4.1 m
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Maksymalna długość części
do 3 m

5
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Dynamiczny układ odniesienia
część i system mogą swobodnie się poruszać
podczas pomiaru na zintegrowanym stole
obrotowym

PRĘDKOŚĆ
MetraSCAN -R posiada aż 45 linii laserowych pozwalających osiągnąć
prędkość niemal 2 mln punktów na sekundę umożliwiając tym samym
na pomiary setek części dziennie. Jest idealnym rozwiązaniem
do kontroli jakości części bezpośrednio na linii produkcyjnej.
Wysoka szybkość pomiaru
do 1 800 000 punktów na sekundę
Wysoka gęstość linii lasera
45 linii laserowych
Duża szybkość pomiaru
powierzchni, krawędzi i elementów geometrycznych

DOKŁADNOŚĆ I ROZDZIELCZOŚĆ
Dzięki wysokiej dokładności, powtarzalności i rozdzielczości,
MetraSCAN-R zapewnia wysokiej jakości wyniki, zarówno
na powierzchniach, krawędziach jak i mierzonych cechach
geometrycznych. Unikatowa konstrukcja systemu MetraSCAN-R
pozwala na używanie systemu bezpośrednio w warunkach
produkcyjnych. Dzięki trakerowi optycznemu C-Track, który zapewnia
dynamiczny układ odniesienia, zarówno skaner 3D, jak i mierzony
element mogą się poruszać, a mimo to uzyskujemy maksymalizację
dokładności i rzetelności pomiaru.
Dokładność systemu z zastosowaniem dynamicznego odniesienia
0,025 mm w warunkach produkcyjnych, niezależnie od warunków –
drgań czy zmian temperatury.
Wysoka rozdzielczość
0,025 mm
Kalibracja systemu w oparciu o VDI/VDE 2634 część 3
przeprowadzona w akredytowanym laboratorium ISO 17025
Wysoka powtarzalność pomiaru
na powierzchniach, krawędziach i cechach geometrycznych

WSZECHSTRONNOŚĆ
MetraSCAN-R łączy w sobie technologię optyczną oraz niebieskiego
lasera co umożliwia bardzo wydajne skanowanie nawet błyszczących
lub posiadających różny stopień wykończenia powierzchni.
MetraSCAN-R przeznaczony jest do montażu na robotach
przemysłowych w niestandardowych konfiguracjach dopasowywanych
do potrzeb klienta, natomiast CUBE-R to gotowe rozwiązanie oferowane
w 16 różnych konfiguracjach.
Technologia niebieskiego lasera:
idealny do błyszczących i odblaskowych powierzchni
Duży zakres rozmiarów części:
idealny do różnych rozmiarów i geometrii części
Konfigurowalne i dostosowywane portfolio:
16 konfiguracji
Możliwa integracja niestandardowa.

PROSTA OBSŁUGA
System został zaprojektowany w sposób, który maksymalnie
ułatwia prace operatorowi. Prosty, przejrzysty interfejs użytkownika,
kompatybilność z każdym oprogramowaniem pomiarowym
na rynku oraz funkcje programowania off-line zapewniają
maksymalną produktywność niezależnie od poziomu wiedzy oraz
doświadczenia.
Dostępne dla każdego operatora
bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu
robotyki lub metrologii.
Niezależne oprogramowanie
kompatybilne z każdym oprogramowaniem pomiarowym dostępnym
na rynku.
Krótka i prosta 3 dniowa instalacja

VXscan-R

TM

WSZECHSTRONNE OPROGRAMOWANIE
SŁUŻĄCE DO SYSTEMU CUBE-R
VXscan-R to niezawodne środowisko do pracy z systemami CUBE-R.
Umożliwia przygotowanie ścieżki robota, symulacje oraz uruchomienie
programu skanowania w kilku prostych krokach. Dzięki inteligentnym
algorytmom cały proces staje się szybki i prosty. Ponadto
oprogramowanie umożliwia pełną konfigurację parametrów skanera
oraz kalibrację systemu. Posiada wbudowany system bezpieczeństwa
zapewniający wykrywanie i unikanie kolizji. Dzięki VXscan-R
zautomatyzowana kontrola jakości nie wymaga wiedzy
z zakresu programowania i użytkowania robotów.
Dostępne dla każdego operatora
bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu
robotyki
Wszechstronność
kompletne oprogramowanie do planowania, symulacji i wykonywania
projektów pomiarowych.
Bezpieczeństwo
wykrywanie i unikanie kolizji

VXscan-R Plan
Kompletny moduł do przygotowania, symulacji i walidacji projektu

VXscan-R Execute
Prosty interfejs do uruchamiania projektów

Środowisko VXscan-R umożliwia nie tylko zaprogramowanie
ścieżki robota. Pozwala na import modelu CAD, przeprowadzenie
wyrównania obiektów w obszarze roboczym, konfigurację parametrów
skanowania, zaprogramowanie ścieżki skanowania, przeprowadzenie
symulacji wraz z kontrolą kolizji oraz eksportu ustawień do projektu
wykonawczego – Vxscan-R Execute.

Zaprojektowany z myślą o efektywnym wykorzystaniu – Vxscan-R
Execute pozwala na uruchamianie projektów przygotowanych
w wersji VXscan-R Plan i wskazuje operatorowi wymagane czynności
– krok po kroku - tak aby cały proces pomiaru przebiegał sprawnie
i bezproblemowo.

TRZY PROSTE KROKI

DO PERFEKCYJNEGO DOPASOWANIA SYSTEMU DO TWOICH POTRZEB

1

WYBIERZ TYP
KLATKI BEZPIECZEŃSTWA

CUBE-R — brama rolowana

2

CUBE-R — kurtyna świetlna

SYSTEM CUBE-R to dowolnie konfigurowalny modułowy
zautomatyzowany system pomiarowy. Pierwszym krokiem
w konfiguracji jest wybór typu klatki bezpieczeństwa. W zależności
od poziomu integracji celi pomiarowej dostępne są cztery opcje:
kompletne rozwiązanie - zawierające wszystkie komponenty
wygrodzenie, elementy bezpieczeństwa oraz moduł podstawowy lub
zawierające tylko moduł podstawowy: skaner 3D, traker optyczny, stół
obrotowy, ramię robota.

CUBE-R — wygrodzenie
panelowe z kurtyną świetlną

CUBE-R — moduł podstawowy

WYBIERZ
OBCIĄŻENIE
Kolejnym krokiem podczas konfiguracji systemu
CUBE-R jest dobór maksymalnego obciążenia stołu
obrotowego, może to być 500 kg lub 1500 kg.
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DODAJ OPCJONALNE
ZABEZPIECZENIE SYSTEMU
Trzecim i ostatnim krokiem przy konfiguracji CUBE-R
jest zabezpieczenie systemu przed kolizjami.
Opcja łączy w sobie zarówno funkcje sprzętowe
jak i programowe. Funkcje sprzętowe obejmują
pneumatyczne narzędzia do automatycznej kalibracji
systemu. Funkcje oprogramowania obejmują
dodatkową logikę robota, która pozwala na unikanie
kolizji robota i obiektów wewnątrz celi. Dodatkowo
wykorzystywane jest urządzenie śledzące C-Track
jako system wizyjny poprawnego ustawienia części
mierzonej. Opcja obejmuje również ubezpieczenie
od następstw nieszczęśliwych wypadków przez
pierwszy rok użytkowania.
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 neumatyczne narzędzie
P
do zmiany belki kalibracyjnej
2 Automatyczna zmiana pozycji
płyty kalibracyjnej
3

Automatyczne
wykrywanie

artefaktów kalibracyjnych

4

Czujnik kolizji

3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MetraSCAN-R BLACK™|Elite
MAKSYMALNY BŁĄD DOPUSZCZALNY (MPE):
PRĘDKOŚĆ POMIAROWA

(0,044 mm + L/6,7 x 104) mm
1,800,000 pkt/s

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

45 niebieskich linii laserowych

KLASA LASERA

2M (bezpieczny dla ludzkiego oka)

POWIERZCHNIA POMIAROWA

310 x 350 mm

ODLEGŁOŚĆ SKANOWANIA

300 mm

GŁĘBOKOŚĆ POLA POMIAROWEGO

250 mm
Skaner: 2,91 kg
Skaner + belka kalibracyjna: 4,26 kg
C-Track: 5,7 kg

MASA

J6: 0,221 Kg-m2
J6: 2.250 Kgf-cm-s2

MOMENT BEZWAŁADNOŚCI

Skaner: 289 x 235 x 296 mm
C-Track: 1031 x 181 x 148 mm

WYMIARY (LxWxH)
TEMPERATUROWY ZAKRES PRACY

5–40°C

CUBE-R™
WYMIARY (LxWxH)
MAKSYMALNY ROZMIAR DETALU
MAKSYMALNA MASA OBIEKTU
SZEROKOŚĆ BRAMY

Zwijana kurtyna

4,1 x 4,1 x 3,1 m

Brama świetlna

5,1 x 4,1 x 3,1 m
do ø3m i wys. 1,5m
do 1500 kg
3,1 m

