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PROJEKTOR PRE 3D LASEROM
PODPOROVANÚ MONTÁŽ A VÝROBU
FARO TracerM Laser Projector premieta virtuálny obraz jednotlivých súčiastok (návarok a pod., pozn. prekl.), vďaka čomu operátor ľahko nájde ich presnú polohu. Z príslušného 3D CAD modelu sa na povrch predlohy premieta
viditeľný laserový obrys vonkajších hrán jednotlivých komponentov a iných detailov na príslušný podklad.
Vlastnosti FARO TracerM Laser
Projectora

Virtuálne 3D polohovanie má široké uplatnenie v oblasti prípravy výroby, v procese montáže a pri kompletovaní. Technológia premietania
laserového lúča s využitím CAD dát umožňuje virtuálne polohovanie bez nutnosti orysovania, bez potreby pomocných prípravkov a bráni
vzniku chýb. Firme to umožní skrátiť čas, znížiť náklady a veľmi výrazne zlepšiť kontrolné
procesy. Jeho jednoduché ovládanie šetrí čas
a znižuje požiadavky na obsluhu.
Faro Tracer je ideálnym riešením pre každú výrobnú firmu, ktorú oslovuje zlepšenie kvality
a zvýšenie efektívnosti. Možnosť postupného
(sekvenčného) premietania obrazu s precíznou
polohou a jasnou orientáciou jednotlivých súčiastok zvyšuje efektivitu výroby.

Pokročilá kontrola trajektórie (ATC) umožňuje rýchlu projekciu s najvyššou dynamickou presnosťou a rýchlou obnovou minimalizujúcou blikanie, ktoré je typické pre laserové
projektory.
Presne, variabilne, premietanie do diaľky
Variabilný fokus umožňuje projekciu v rozsahu
od 1,83 m do 15,25 m. Pre väčšie objekty existuje možnosť projekcie z viacerých projektorov
naraz.
Spätné odrazové vyrovnanie cieľa
Fotogrametrické ciele (minimálne 6) zabezpečujú optimálne vyrovnanie premietaného obrazu na plochu či objekt a umožňujú projekciu
z CAD modelu.
Multiprojekcia poľa
Pre veľké montážne zostavy alebo priestorové
celky s možnosťou ovládať viacero Faro Tracer
premietačov z jediného pracoviska na získanie
komplexného virtuálneho prípravku v jednom
súradnom systéme.
Stabilné a spoľahlivé riešenie vďaka ochrane
proti prachu je vhodné do výrobných hál.

Špecifikácia projektora
Dosah projektora: 1,8 m – 15,2 m
Uhol zorného poľa: 60°Az x 60°El
Šírka zaostrenej línie: 0,5 mm
Pozičná presnosť: +-0,25 mm pri 4,6 m
Laser: 532 nm, 5 mW max/CW, Class 3R
Príkon: 100/240 V 50/60 Hz
Teplotný pracovný rozsah: 10 °C – 35 °C
Vonkajšie rozmery: 445 x 239 x 338 mm
Hmotnosť: 17,24 kg

Výhody
• Prípravky nie sú viac potrebné.
• 
Úspora nákladov na výrobu prípravkov,
úspora času na manipuláciu s nimi, úspora
priestorov na ich uskladnenie.
• Úspora času na nastavenie, orysovanie, zoradenie, montáž a demontáž – okamžitý prístup z CAD modelu.
• Úspora nákladov na opravy a recykláciu prípravkov – zvýšenie kvality a pokles počtu
reklamácií.
Využitie laser projektora
• Ručná montáž a rozmiestnenie jednotlivých
častí;
• 
Zváranie oceľových konštrukcií a komponentov;
• Polohovanie častí a celkov;
• Umiestnenie rebier a podpier;
• Inštalácia a rozmiestnenie výrobných celkov
a segmentov výrobných liniek a robotických
pracovísk. 
www.metrologie.cz
(Popisovaný produkt je chránený registračnou ochrannou známkou.)

