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Konfigurácia skenera sa vykoná pomocou
priloženého konfiguračného programu. Tým
je pre skener nastaviteľná jednoznačná IP ad-
resa, pomocou ktorej môže byť skener dopy-
tovaný. To značí, že prenos profilov môže
prebiehať aj týmto rozhraním. Profilové ske-

nery radu LLT 2700 možno získať s 25 mm,
50 mm a 100 mm meracím rozsahom. Mode-
ly radu 2700 majú uzavretú skrinku s integro-
vaným riadením a presvedčujú pomerom
cena/výkon. Táto ucelenosť ich predurčuje na
nasadenie v automatizovaných riešeniach, pri
ktorých je často obmedzený priestor.

Typické meracie úlohy pre scanCONTROL
2700 sú zistenie uhla, odskoku a polohy,
rovnako pri profiloch, ako je húsenica lepidla,
šev zvaru, drážky a rázvoru. Skener
scanCONTROL 2700 slúži pri tom ako čistý
dodávateľ dát a odosiela zistené body, kde vý-
počet profilu prebieha externe cez zodpove-
dajúci program.

Laserové profilové skenery radu scanCON-
TROL 2700 sa vyznačujú ucelenou konštruk-
ciou s integrovaným riadením. Laserový
skener slúži ako dostupný a univerzálny
ucelený prístroj z vynikajúcimi výkonovými
parametrami.
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Laserový skener
scanCONTROL 2700 
s ethernetom firmy MICRO-EPSILON

Pre používateľov, ktorí pracujú s ethernetom, je teraz využiteľný
aj scanCONTROL 2700 s vhodným ethernetovým rozhraním. 
Týmto rozhraním sa môže skener pripojiť rýchlo na IT sieť používateľa.

scanCONTROL 2700, 2D/3D laserový
skener s integrovanou jednotkou

Podrobnosti :
• merací rozsah v osi z v mm 25, 40, 50,

100, 105, 300,
• linearita v osi z max 0,05 mm,
• rozlíšenie v osi y max. 640 bodov/profil,
• ucelený senzor so zabudovaným riade-

ním,
• pružná koncepcia pre mnohé meracie

úlohy,
• koordinácia viacerých scanCONTROL

skenerov,
• vysoká vzorkovacia frekvencia a vysoká

presnosť merania,
• určenie na robotizované použitie.
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