
 
FARO® Laser Tracker Vantage S6 a Vantage E6 

Široký rozsah, vysoká přesnost, mobilní dynamický systém 6DoF 

Probing. 

 

Laser Tracker FARO Vantage umožňuje inspekci částí 

jednoduchým, rychlým, vysoce přesným měřením s 

mimořádnou mobilitou. Platforma Vantage nabízí 

komplexní, 3D měření s rozsahem do 80 metrů, které 

zefektivní Vaše procesy a poskytne věrohodné 

výsledky z měření. 

Modely označené jako Laser Tracker Vantage S6 a 

Vantage E6 zajišťují jednoduché měření pomocí 

volitelné dotykové sondy 6Probe, která umožňuje 

přístup do skrytých míst a malých otvorů. 

6Probe je finančně velmi výhodné řešení, které 

nabízí dynamické měření a splňuje požadavky na 

přesnost u nejnáročnějších aplikací. Laser Tracker je 

navíc vylepšen o funkci FARO ActiveSeek™, která 

automaticky vyhledá a sleduje zaměřený bod. 

 

 

 

 

 

 

Kratší doba měření až o 75%. 

• Funkce ActiveSeek zaměřuje požadovaný bod. 

• Funkce RemoteControl ™ zajišťuje jednoduchou 

kontrolu a ovládání jedním operátorem. 

 

Víceúčelové využití Laser Trackeru pomocí dotykové 

sondy 6Probe. 

• Rychlejší a efektivnější měření 

• Snižuje potřebu více Laser Trackerů. 

• Umožňuje měření skrytých míst, které jsou mimo 

zorné pole paprsku. 

• Zajišťuje měření malých, těsných a těžko 

dostupných míst. 

 

 

 

 

 

 Rozšířené možnosti díky patentované funkci Super 

6DoF. 

• Bezkontaktní skenování s vysokým rozlišením 

pomocí FAROBlu ™Laser Line Probe HD 

• Bezkonkurenční přesnost až do 60 metrů 

• Dosah skrytých bodů – až do 4 metrů mimo zorné 

pole paprsku. 

 

 

 



FARO® Laser Tracker: Klíčové znaky a výhody systému 
 

6 stupňů volnosti s dotykovou soundou 6Probe: 
FARO 6Probe je bezdrátová ruční dotyková sonda určená pro 
Laser Tracker Vantage S6 nebo Vantage E6, která výrazně 
zvyšuje univerzálnost a efektivnost měření. 
 
Systém 6Probe umožňuje měřit malé, těsné, těžko dostupné 
místa, která nejsou v zorném poli paprsku. Jednoduchou 
výměnou snímacího doteku získáme správnou délku a průměr 
k měření dané úlohy. 
 
Funkce ActiveSeek: 
FARO funkce ActiveSeek (v patentovém řízení) zajišťuje rychlé a 
efektivní nalezení a zaměření požadovaného bodu. Pomocí této 
funkce sleduje přístroj Vantage pohyblivý cíl, dokonce i za 
překážkami. Jakmile je požadovaný cíl znovu stabilní, dokáže jej 
ihned zaměřit.  
 
Funkce ActiveSeek výrazně snižuje dobu osvojování měřícího 
systému novým operátorem, díky jednoduchému zaměřování 
daného bodu. 
 
Laser Tracker s nejširším zorným polem na trhu poskytuje 
uživateli absolutní svobodu pohybu při měření. 
 

Rychlé získávání dat: 
Rychlost sběru dat činí 1000 bodů za sekundu. 
Vantage poskytuje vysokorychlostní ovládání a skenování s 
vysokou hustotou, což je ideální u automatizovaných aplikací. 
 
Integrované měření absolutní vzdálenosti 
Systém (iADM): 
6. generace iADM (v patentovém řízení) zajišťuje výjimečnou 

přesnost. Série Vantage S a Vantage E jsou jediné laserové 

měřicí přístroje, které měří úhel a vzdálenost pomocí jediného 

laseru 1 třídy (bezpečný pro oči). 

Výsledky měření jsou nyní ještě spolehlivější, protože chyby a 

odchylky spojené se dvěma paprskovými technologiemi jsou 

vyloučeny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Super 6DoF TrackArm: 

Kromě dotykové sondy 6Probe, podporují FARO Laser Trackery 

také funkci Super 6DoF TrackArm. Vantage lze jednoduše 

propojit s jedním a více skenovacími Faro rameny a tím vytvořit 

integrovaný bezdotykový 3D měřící systém. 

 

S dosahem až 4 metrů (přes 60 metrů měřicí rozsah), eliminuje 

funkce Super 6DoF zcela chybovost zorného paprsku a výrazně 

zvyšuje rozsah měření při zachování vynikající přesnosti. Funkce 

Super 6DoF nabízí společně s dotykovou sondou 6Probe 

nejkomplexnější měření v průmyslu. 

 

Funkce SmartFind - ovládání pomocí reflektoru/gest: 
Funkce SmartFind umožňuje snadné ovládání laserové paprsku 
prostřednictvím reflektoru a speciálních gest. 
 
Faro RemoteControls: 
Patentovaná funkce FARO, nabízí živé video ze zaměřovacích 
kamer a poskytuje úplnou kontrolu pohybu laserové paprsku 
pomocí mobilního telefonu a tabletu. 
 
Eliminuje potřebu počítače a umožňuje jednoduché ovládání 
jedním operátorem. 
 
Výjimečná mobilita a odolnost: 

Tyto systémy s extrémně kompaktním rozměrem a bez externí 

řídicí jednotky (s hodnocením IP52) byly pečlivě testovány vůči 

otřesům, vibracím, vlhkosti a teplotním změnám. 

 

Poskytují skvělou mobilitu v rámci závodu nebo při 

cestování se systémem. FARO® Laser Tracker 

 je odolný a vhodný i do nejnáročnějšího 

prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Další znaky: 

Vyměnitelná baterie za provozu: Eliminuje potřebu připojení ke zdroji a kabeláž. 

Integrovaná WiFi 

Univerzální stojan: Laser Tracker lze namontovat vertikálně, horizontálně nebo dokonce pod úhlem. 

 



FARO® Laser Tracker: Klíčové znaky a výhody systému 

6Probe je lehká, bezdrátová, dotyková ruční sonda s ergonomickou rukojetí a čtyřmi programovatelnými spínači. Světelné diody 

informují uživatele, v jakém stavu je Laser Tracker a dotyková sonda 6Probe v dané chvíli. 

 

Výkon: 

• Přesnost (MPE): 95µm + 5µm/m se stylusem o délce 
50mm, maximální povolená chybovost (MPE) pro 
ISO činí 10360-10:2016, evidováno jako rádius 
minimální opsané kružnice. 
Rozsah: 2.5m až 15m 

• Rychlost výstupu dat: 1,000 naměřených bodů za 
sekundu 

• Životnost baterie: 2-4 hod za stálého provozu, 
obvykle 8+ hod 

• Otočitelnost: 360° 

• Stoupání: 15° 

• Sklon: 15° 

• Funkce Active Seek: ano 

 

Specifikace hardwaru a prostředí:  

• Napájení: Lithium-iontová baterie, 7.2V DC, 14Wh 

• Provozní teplotní rozsah: 0 ° C až 40 ° C 

• Vlhkost: 0 až 95% bez kondenzace 

• Nadmořská výška: -700 až 9000 m s integrovanou 

meteostanicí 

Připojení: 

• Bezdrátově: FHSSS RF Modul (Pásmo ISM) 

 

Soulad s normami a certifikace: 

• Elektrická bezpečnost: 

- UL 61010-1: 2012 

- CAN / CSA C22.2 č. 61010-1: 2012 

- EN 61010-1: 2010 

- IEC 61010-1: 2010 

• Specifikace EMI / EMC: 

- FCC 47 CFR, část 15 třídy A 

- ICES-003 třída A, číslo 6 

- EN 61326-1: 2013, směrnice 2014/30 / EU 

- ETSI EN 301-489, směrnice 2014/30 / EU 

• Ochrana LED osvětlení: IEC 62471: 2006 

• Prostředí: 

- 2011/65 / EU - RoHS2 

- 1907/2006 / ES - nařízení REACH 

- 2002/96 / ES - OEEZ 

• Označení: 

- Seznam NRTL, TUV 

- CE 

• Certifikováno podle ISO: Ano 

• Ochrana proti prachu a vodě: IEC 60529 (IP52) 

 

Rozměry (pouze 6Probe, nezahrnuje 

přepravní box) 

• Rozměry: 228,6x 96,5x 139,7mm 

• Hmotnost: 744 gramů 

 

Další funkce 6Probe 

• Upozornění uživatele: vizuální a akustické 

• Flexibilní ovládání: Ruční snímací sonda s ergonomickou 

rukojetí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vantage S6 a Vantage E6: Specifikace 

 

 
 
Měřicí hlava 
• Horizontální: 360 ° - Neomezená rotace 
• Vertikální: 130 ° (+ 77,9 ° až -52,1 °) - Neomezená 
rotace 
 

 
 
Rychlost datového výstupu 
• 1000 měřících bodů za sekundu 
 
Měření vzdálenosti 
• Rozlišení: 0,5μm 
• Přesnost (MPE): 16μm + 0,8μm/m  
• Max. Radiální zrychlení: 30 m/s2  
• Max. Radiální rychlost:> 25 m/s 
 
Měření Úhlu 
• Úhlová přesnost (MPE): 20μm + 5μm/m  
 
Snímání 
• Maximální úhlové zrychlení: 860 ° / sec2 
• Maximální úhlová rychlost: 180 ° / sec 
 
Barevná stereo kamera: 
• Zorné pole: 50° 
• Rozlišení: 1920 x 1080p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laserová emise 
• Laserový výrobek třídy 1: laser 630-640 nm, 
0,39 milwatt max/cw 
 
Rozměry 
• Rozměry: 240 (šířka) x 416 (výška) mm 
• Hmotnost: 13,4kg 
 
Specifikace hardwaru a prostředí 
• Napájecí zdroj: 24 V 
• Spotřeba energie: 75 W 
• Životnost baterie: 8 hodin nepřetržitého provozu 
(dostupnost dvou baterií), výměna za provozu 
• Nadmořská výška: -700 až 9000 m 
• Vlhkost: 0 až 95% bez kondenzace 
• Provozní teplota: -15 ° C až 50 ° C 
• IP52 – přístroj odolný vůči prachu a vodě (IEC 
60529) 
• Certifikace: 
- Seznam NRTL, uvedeno v seznamu MET-C 
- EU - RoHS2 
• Vyhovuje: 
- Ochrana IP52 podle normy IEC 60529 
- 47 CFR, Ch. 1, část 15, podčasť B 
- ICES-003, 6. vydání, 2016 
- UL 61010-1, CSA C22.2 č. 61010-1, EN 61010-1, 
IEC 61010-1 
- Bezpečnost laserů a LED IEC 60825 a IEC 62471 
- IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64 a IEC-60068-2-27 
(náraz a vibrace) 
- Směrnice EU / EMC 2014/30 / EU, EN 61326: 
2013, IEC 61326: 2012 
 
Připojení 
• Ethernet: port RJ45 podporující GigE 
• WiFi: 802.11n ( a dřívější) 
 
Kompatibilita softwaru 
• FARO CAM2® 2018 
• BuildIT 
• FARO RemoteControls Workflow App 
• Third-Party Software Plug-ins 

• Sada pro vývoj softwaru (SDK- Software 
Development Kit) 
 
 


