
Quality starts 
with a Q.
An ATOS Q.

NOWA KLASA KOMPAKTOWEGO 
SENSORA ATOS





Sensory ATOS stały się preferowanymi optycznymi systemami pomiarowymi 3D w prawie 

każdej branży. Swoje powodzenie zawdzięczają precyzyjnej optoelektronice, solidnej 

konstrukcji oraz potężnemu oprogramowaniu. ATOS Q kontynuuje tę historię sukcesu: 

Sensor udoskonala wszystkie te cechy - design, technologię oraz wydajność. Rezultat: 

wszechstronny i kompaktowy system z prawdziwym DNA ATOS. ATOS Q to niezawodny 

i wszechstronny system, który doskonale nadaje się do złożonych pomiarów i zadań 

inspekcyjnych. Kompaktowy sensor spełnia wysokie wymagania metrologiczne.

ATOS Q – nowa klasa kompaktowego sensora ATOS



ATOS Q – 
prawdziwy 
sensor ATOS

Wydajność ATOS 

Projekcja prążków z dużą szybkością 

Szybkie przetwarzanie danych

Wysoka przepustowość danych



Technologia ATOS 

Technologia Triple Scan 

Blue Light Equalizer

Samomonitorujący się system

Konstrukcja ATOS 

Łatwa obsługa

Zabezpieczone elementy optyczne 

Do zastosowań przemysłowych



Manualny

ATOS Q jest lekki i łatwy do przeniesienia dzięki wadze 
zaledwie 4 kg oraz kompaktowej konstrukcji. Może 
być używany w połączeniu ze statywem w laboratorium 
pomiarowym, jak również mobilnie na produkcji.

ATOS Q staje 
na wysokości 

ATOS Q to wszechstronny i kompaktowy 
skaner. System umożliwia wykonywanie 
złożonych pomiarów oraz zadań 
inspekcyjnych w trybie manualnym, wpół 
zautomatyzowanym lub w pełni 
zautomatyzowanym w celi pomiarowej 
ATOS ScanBox 4105.



Wpół zautomatyzowany

W połączeniu ze statywem lub alternatywnie 
statywem biurkowym i stołem obrotowym 
GOM ROT 350 lub zmotoryzowanym statywem 
ATOS Q jest obsługiwany w sposób wpół 
zautomatyzowany.

Zautomatyzowany

ATOS Q jest najbardziej wydajny w zastosowaniu w 
celi pomiarowej ATOS ScanBox 4105 . System umożliwia 
przeprowadzanie seryjnej kontroli jakości z dużą 
przepustowością i wysoką niezawodnością procesu.





Kształtowanie 

jakości z ATOS Q

ATOS Q został zaprojektowany jako elastyczny 

skaner 3D do złożonych pomiarów oraz zadań 

inspekcyjnych w różnych branżach. Wymienne 

obiektywy zapewniają wysoce precyzyjne pomiary 

małych do średniej wielkości części. Zmiana objętości 

pomiarowej z najmniejszej na największą jest 

łatwa dzięki stałemu położeniu kamer.



ATOS Q 8M ATOS Q 12M

Źródło światła LED LED

Punkty na skan 8 milionów 12 milionów

Obszar pomiarowy [mm2] 100 × 70 – 500 × 370 100 × 70 – 500 × 370

Odległość między punktami 0.04 – 0.15 0.03 – 0.12

Odległość robocza [mm] 490 490

Waga ok. 4 kg ok. 4 kg

Wymiary ok. 340 mm x 240 mm x 83 mm ok. 340 mm x 240 mm x 83 mm

Długość kabla 10 m kabel światłowodowy 10 m kabel światłowodowy

System operacyjny Windows 10 Windows 10

Objętości pomiarowe 100, 170, 270, 350, 500 100, 170, 270, 350, 500
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MEGAPIKSELI

MEGAPIKSELI

Jedna seria, 
dwie wersje

ATOS Q jest dostępny w wersjach 12M i 8M. 

Sensory rejestrują 2 × 12 milionów lub 

2 × 8 milionów punktów pomiarowych na skan. 

Precyzja pomiaru, rozdzielczość oraz obszar 

pomiarowy mogą być dowolnie i optymalnie 

dobrane.



www.gom.com


