
FaroArm® Fusion  
Jakość bez kompromisu

Aby sprawić, żeby Twoje produkty i procesy były najlepsze na świecie,  nie 
ma lepszego na świecie systemu pomiarowego, który łączy w sobie taką 
precyzję, trwałość, technologię i ergonomiczność jak FaroArm Fusion. Wyż-
sza dokładność, teraz niższy koszt niż Titanium ramię Fusion to ekonomiczne, 
wszystko w jednym przenośne urządzenie pomiarowe służące do wykony-
wania inspekcji, certyfikacji narzędzi, analizy części do CAD albo inżynieria 
odwrotna.

Obszary zastosowania

Przemysł lotniczy: naprawy, regeneracja, symulacje, dopasowywanie, we
ry fikacja elementów ▪ przemysł samochodowy: budowa i sprawdzanie 
oprzyrządo wa nia, dopasowywanie, zabudowa funkcjonalna, weryfikacja 
elementów ▪ elementy budo wy ma szyn: weryfikacja elementów w trakcie pro-
dukcji, sprawdzanie pierwszej serii, kontrola pro cesu produkcji ▪ odlewnictwo, 
tłoczniki: weryfikacja i analiza zu życia form/tłoczników, pro toty powanie

Podstawowe cechy

 Nieograniczona możliwość rotacji,  
 pozwalająca wykonywać pomiary  
 bez zbytecznych przerw 

 Rozszerzona możliwość   
 wykorzystania baterii 

 Urządzenie dostępne w 4 wersjach  
 długościowych – w zależności od  
 potrzeb

Większa dokładność, jednocześnie niższa cena
15 procentowy wzrost dokładności w porówna-
niu do swego poprzednika, ramion serii Titanium.

Moduł Auto Sleep
Automatyczny system wyłączania się w celu 
oszczędzania energii i przedłużenia życia 
urządzenia.

Wewnętrzny system przeciwwag
Łatwa manipulacja za pomocą jednej ręki, 
ergonomiczna, niepowodująca zmęczenia.

Bluetooth® operacja bezprzewodowa
Możliwość bezprzewodowego pomiaru i skano-
wania na odległość do 30 stóp (10m).

Możliwość zastosowania  
różnorodnych końcówek pomiarowych
Szeroki wybór końcówek pomiarowych, sztyw-
nych oraz podatnych. 

Uniwersalność mocowania
Wiele możliwości mocowania: standardowa 
stopa przykręcana, stopa magnetyczna, stopa 
pneumatyczna.

Wbudowane czujniki naprężeń oraz temperatury
Zastosowanie w każdym z przegubów po-
zwalają reagować na zmiany temperatury. 
Budowa zapewniająca optimum precyzji oraz 
pełną mobilność.
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Specyfikacja dokładności

Specyfikacja urządzenia

Temperatura pracy: 10°C  40°C (50°F  104°F)

Tolerancja temperatur: 3°C/5min. (5.4°F/5min.)

Wilgotność: 95%, niekondensująca 

Zasilanie: napięcie uniwersalne
  85245VAC
  50/60Hz

Certyfikaty: MET (UL, CSA Certified) • CE compliance ▪ Directive 93/68/
EEC, (CE Marking) ▪ Directive 89/336/EEC, (EMC) ▪ FDA CDRH, Sub-
chapter J of 21 CFR 1040.10 ▪ Electrical Equipment for Measurement, 
Control & Lab Use ▪ EN 610101:2001, IEC 608251, EN 61326 ▪ Electro-
magnetic Compatibility (EMC) ▪ EN 55011, EN 6100032, EN 6100033, 
EN 6100044, EN 6100045, EN 6100046, EN 6100048, EN 61000411 
▪ Pat. 5402582, 5611147, 5794356, 6366831, 6606539, 6904691, 6925722, 
6935036, 6973734, 6988322, 7032321, 7043847, 7051450, 7069664, 
7269910, D607350

 FARO oferuje opcjonalną certyfikację VDI/VDE 26179 za dodatko-
wym kosztem. Szczegółowe informacje udziela Dział Sprzedaży.

FARO, THE MEASURE OF SUCCESS, FaroArm, CAM2, ION and FARO Laser ScanArm are registered trademarks and trademarks of FARO Technologies Inc.

   

Metody testowania ramienia FaroArm  (metody testowe są  określone w normie B89.4.22.)

1 Test dokładności pojedynczego punktu (MaxMin)/2: Końcówka pomiarowa umieszczana jest w stożku pomiarowym, a następnie dokonywane są pomiary 
pojedynczych punktów z wielu kierunków. Wynik każdego pomiaru jest analizowany jako zakres ewentualnych odchyleń. Jest to metoda testowa na spraw-
dzenie powtarzalności pomiarów urządzenia. 

2 Test dokładności objętościowej: Określane przy pomocy wielokrotnych pomiarów długości elementów testowych, mierzonych w różnych miejscach, przy róż-
nych ustawieniach i przy wykorzystaniu całego zasięgu ramienia. Test ten jest sposobem na określenie dokładności pomiarów wykonywanych przez urządzenie.

Zakres pomiarowy  Powtarzalność1  Dokładność2  Waga FAROArm
Ilość osi  6 7 6 7 6 7 

Fusion 1,8 m 0,036 mm 0,046 mm ± 0,051 mm ± 0,064 mm 9,3 kg 9,5 kg
 (6 ft.) (0.0014 in.) (0.0018 in.) (±0.0020 in.) (±0.0025 in.) (20.5 lbs.) (21.0 lbs.)

Fusion 2,4 m 0,043 mm 0,051 mm ± 0,061 mm ± 0,071 mm  9,5 kg 9,75 kg
 (8 ft.) (0.0017 in.) (0.0020 in.) (±0.0024 in.) (±0.0028 in.) (21.0 lbs.) (21.5 lbs.)

Fusion 3,0 m 0,074 mm 0,089 mm ± 0,104 mm  ± 0,124 mm 9,75 kg 9,98 kg
 (10 ft.) (0.0029 in.) (0.0035 in.) (±0.0041 in.) (±0.0049 in.) (21.5 lbs.) (22.0 lbs.)

Fusion 3,7 m 0,104 mm 0,124 mm ± 0,147 mm ± 0,175 mm  9,98 kg 10,21 kg
 (12 ft.) (0.0041 in.) (0.0049 in.) (±0.0058 in.) (±0.0069 in.) (22.0 lbs.) (22.5 lbs.)
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