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Verbreed uw horizon! Snelle en exacte metingen in drie dimensies, binnen en buiten:
altijd binnen handbereik

ü

Extra bereik 130 m

ü

Extra veilig - met de
beste laserklasse
Met de klasse “1” laser zorgt de
Scannervoor een veilig gebruik.

ü

Extra productiviteit
Het extra grote bereik van de
laserscanner verhoogt de productiviteit enorm. Verafgelegen
of grote objecten, uitgravingen
of objecten in veeleisend buitenterrein kunnen met minder scans,
en daardoor aanzienlijk sneller en
nauwkeuriger dan ooit tevoren
worden gemeten.

ü

Universeel - binnen- en
buitenmetinge
Ideaal voor landmeting, BIM,
3D-documentatie, bewaking van
bouwactiviteiten, reverse engineering, behoud van cultureel
erfgoed of de documentatie van
plaatsen delict – dankzij de eenvoudige bediening en compacte
uitvoering is de Focus3D ideaal voor
een groot aantal toepassingen.

ü

Extra scannen - zelfs
in direct zonlicht
Extreme flexibiliteit om in de
openlucht te presteren. Projecten kunnen wanneer dan ook,
waar dan ook worden gescand.
Zelfs in het felste zonlicht.

ü

Extra positionering geïntegreerde GPS
De positie van de scanner wordt
moeiteloos vastgesteld. Dit helpt
het registratieproces te vereenvoudigen en geeft de exacte
tijd en locatie van de gemaakte
scans.

Overview mogelijkheden
MO Engineering biedt nu een ideale oplossing voor
metin-gen die altijd en overal kunnen worden uitgevoerd – ongeacht tijd en locatie. Met een bereik van
130 m, scannen in direct zonlicht en geïntegreerde
GPS, steld ons in staat om veilig laserscans uit te
voeren, OA: landmeetlocaties, bouwplaatsen,
architectuur, monumentenzorg, forensisch
onderzoek, As-build, Bestaande situaties reversed
engineering etc.
De scanner registreert tot één miljoen
meetpunten per seconde en maakt een nauwkeurige, driedimensionale afbeelding van zijn
omgeving. Met de juiste apps in FARO’s 3D App
Center kan deze afbeelding worden geanalyseerd en geïmporteerd in een groot aantal
softwaretoepassingen.

1

Scannen van
buitenomgevingen

De Scannerkan heel goed gebruikt
worden voor de 3D-documentatie
van gebouwen, bouwplaatsen,
wegen, steden en landschappen.
Objecten binnen een afstand van
130 m kunnen met gemak worden
geregistreerd - zelfs in direct
zonlicht.

2

Scannen van binnenomgevingen

Met de Scanner registreert u snel
de in 3D interieurs en technische
installaties, zoals installaties van
gebouwen, lopende bandsystemen of procesinstallaties.

3

3D-documentatie
van producten en
onderdelen

Of het nu is voor de inspectie van
grote machineonderdelen, productontwerp of reverse engineering – de scanner meet producten
en onderdelen van elke vorm en
omvang en levert hiervan nauwkeurige gegevens en driedimensionale oppervlaktemodellen.

Meetmethode
Afstand
De scanner maakt gebruik van een laserbundel, die door een object
terug naar de scanner
wordt weerkaatst. De
afstand wordt op de millimeter nauwkeurig gemeten aan de hand van de
faseverschuiving tussen
de uitgestraalde en de
weerkaatste bundel.

Verticale hoek
De spiegel reflecteert de
laserbundel in verticale
richting op hetzelfde
object. De hoek wordt
tegelijk met de afstandsmeting vastgelegd.

Horizontale hoek
De laserscanner draait
360° horizontaal. De horizontale hoek wordt tegelijk met de afstandsmeting vastgelegd.

Berekening van 3D-coördinaten
Afstand, verticale hoek en horizontale hoek beschrijven een poolcoördinaat (d, α, β), die vervolgens
wordt omgezet in een cartesische coördinaat (x, y ,z).

Landmeting
Verbreed uw horizon!
Bedrijfstakken zoals landmeting, bouw, civiele techniek en BIM
zijn afhankelijk van betrouwbare, snelle en nauwkeurige gegevens. Informatie en ruimtelijke referentie zijn cruciaal tijdens alle
fasen van landmeet- en bouwprojecten.

Toepassingen
Scannen van grote of verafgelegen objecten: Dankzij het extra
lange bereik kunnen alle typen hoge, lange of moeilijk bereikbare
objecten eenvoudig worden gescand en geanalyseerd.
Projecttoezicht: Wanneer uitgravingen, bruggen, torens, open
mijnen, wegen, spoorwegen, reservoirs, dammen of pijpleidingen
moeten worden gebouwd, moeten de afzonderlijke projectfasen
altijd nauwgezet worden bewaakt om aan de vereisten van het
project te voldoen.
Bewaking van vervormingen: Vaststellen of het gemeten bouwwerk of object van vorm verandert of zich verplaatst. Bespaart tijd
en correctiewerk tijdens de bouw.
Berekening van grote volumes: Wanneer grote hoeveelheden los
materiaal moeten worden gemeten, bijvoorbeeld in schepen,
silo’s of in pakhuizen, is het regelmatig kunnen vaststellen van
grote volumes een belangrijke factor. Met laserscanning kunnen
snelle, nauwkeurige en betrouwbare dimensionale berekeningen
worden uitgevoerd.
Kwaliteitscontrole: Nauwkeurige laserscanning waarborgt dat de
uiteindelijke as-built situatie overeenkomt met het beoogde ontwerp en beperkt de kans op problemen tot een minimum.

Voordelen

ü

Tijdbesparende, snelle, eenvoudige en volledige registratie van de
actuele toestand van landmeetlocaties of bouwplaatsen

ü

Digitale 3D-gegevensregistratie en analyse van materialen, volumes, structuren en topografie in real time.

ü

Het extra lange bereik, de verbeterde gegevensregistratie en
de snelle vastlegging van hoge-resolutiegegevens verhogen de
productiviteit van gebruikers

ü

Nauwkeurige positionering dankzij geïntegreerde GPS

Architectuur, BIM en civiele techniek
Gebouwdocumentatie eenvoudiger dan ooit
Met deze scan-sevice bieden we architecten en
bouwkundigen een efficiënt hulpmiddel voor het snel,
naadloos en nauwkeurig documenteren van de actuele
situatie van alle denkbare gebouwen en bouwplaatsen.
Zo registreert de scanner uitgravingen voor funderingen,
gebouwschillen en volledige gebouwen in 3D – volledig, snel
en kosteneffectief.

Toepassingen
Gevelinspectie: Dimensionale 3D-inspectie van delen van een
gebouwschil en gevel voorafgaande aan de definitieve plaatsing.
Analyse en onderhoud van gebouwen: Snelle en kosteneffectieve
controle van het gespecificeerde draagvermogen van draagstructuren, alsmede slijtage.
Bewaking van de voortgang van het bouwproces: Naadloos vastleggen en monitoren van de voortgang van bouwprocessen ten
behoeve van de wettelijk voorgeschreven en technische documentatie.
Gebouwomgeving: Nauwkeurige geometrische vastlegging van
bestaande kenmerken als basis voor modificaties of uitbreidingen.
Inspectie van vrij gevormde onderdelen: Nauwkeurige dimensionale controle van complexe componenten, zoals elementen met
onregelmatige vormen.
Controle van vervormingen: Documenteren van vervormingsprocessen en monitoren van tegenmaatregelen.
Optimalisatie van ruimte: Dankzij eerder gemaakte 3D-modellen.

Voordelen

ü

Revolutionaire prijs-/prestatieverhouding

ü

Snelle, eenvoudige en volledige registratie van de actuele toestand van gebouwen en bouwplaatsen

ü

Directe gegevensverwerking in alle gangbare
CAD-programma’s.

ü

Eenvoudige vergelijking van variaties in het bouwproces en bij
uiteindelijke gebouwinspecties.

ü

SCENE WebShare Cloud voor eenvoudige en beveiligde online-uitwisseling van scangegevens via internet

Cultureel erfgoed en archeologie

Activabeheer en facility management

Historische plaatsen komen tot leven

Efficiënte processen met 3D-scans

Of het nu gaat om restauratie of wetenschappelijke
analyses, voor het beveiligen van beschermde gebouwen of voor virtuele presentaties van historische
locaties: de Scanner biedt de mogelijkheid om een
volledige en gedetailleerde 3D-documentatie van
historische bouwwerken en opgravingen op te stellen.
Dankzij de geïntegreerde kleurencamera kunnen di-rect
fotorealistische 3D-afbeeldingen worden gemaakt.

Driedimensionale bouwgegevens bieden facility managers waardevolle hulp – van technisch facilitair management tot beheer van onroerend goed.
De Scanner levert volledige en nauwkeurige as built
documentatie van de actuele status van gebouwen en
bouwplaatsen, maar ook van de aanwezige installaties,
zoals onderdelen van het elektriciteitsnetwerk, machines
en leidingen.
Met de 3D scan kunnen de benodigde gegevens met het
grootste gemak worden geregistreerd. Deze scangegevens kunnen worden gebruikt voor gebouwenbeheer,
conflictdetectie voor revisie/updates, as-built documentatie voor CAD-modellering en andere ontwerptaken voor
fabrieken.

Toepassingen

Toepassingen

Reconstructie: Gedetailleerde 3D-gegevens voor de
reconstructie van verloren geraakte uiterlijke kenmerken
van delen van historische plaatsen of archeologische
objecten.

Documentatie: De Scanner registreert nauwkeurig de
inventarisgegevens die facility managers nodig hebben – of het nu gaat om de structurele situatie van een
productiefaciliteit of de service-installaties in een kantorencomplex.

Restauratie: Vervaardigen van 3D-modellen voor restauratiedoeleinden, waarbij de essentie van het oorspronkelijke gebouw behouden blijft en steigers onnodig zijn.

Plannen van structuurwijzigingen: De scangegevens
bieden een nauwkeurig driedimensionaal model van de
feitelijke status van het gebouw. Hierdoor kunnen facility
managers de gebruiksopties van ruimten doornemen
nog voordat het eigenlijke plannen begint.

Behoud: Nauwkeurige 3D-CAD-documentatie voor
behoud en bescherming van historisch/archeologisch
materiaal en inventaris.

Herplannen van technische aanpassingen: Aanpassingen van technische installaties, zoals leidingen, luchtkokers en elektrische toevoerleidingen, kunnen van
tevoren in het virtuele model aanschouwelijk worden
gemaakt en gecontroleerd. Dit biedt een stabiele basis
voor het herplannen.

Voordelen

Voordelen

ü

Eenvoudige, snelle en volledige registratie van
de actuele toestand van historische plaatsen of
archeologische objecten

ü

Volledige en nauwkeurige 3D-documentatie van de actuele situatie van gebouwen en bouwplaatsen

ü

Digitale 3D-registratie van complexe vormen van
historische gebouwen met een hoge mate van detail

ü

Speciaal geschikt voor facility managers, architecten,
bouwkundig ingenieurs, bouwdeskundigen en landmeters

Met geavanceerde registratie van gegevens van
grote objecten en functionaliteit op afstand kunnen
meerdere gegevens-sets nauwkeurig met elkaar
worden verbonden

ü

De optimale basis voor de planning en uitvoering van
bouwprojecten en het beheer van onroerend goed

ü
ü

Een ideaal systeem, met name als er geen actuele
bouwtekeningen beschikbaar zijn

Inspectie en reverse engineering

Procesindustrie en digitale fabriek

Ware grootte getoond in de 3D-scan

3D-gegevens besparen tijd en geld

Vooral in het geval van zeer grote of zeer complexe
componenten en vormen, zijn de grenzen van conventionele meetinstrumenten snel bereikt.

Technische faciliteiten, zoals raffinaderijen, elektriciteitscentrales en productielocaties, zijn complexe bouwwerken, en er zijn exacte 3D-CAD-gegevens nodig om ze te
verbouwen, repareren of uit te breiden.

Met de Focus3D kunnen deze vormen nauwkeurig worden vastgelegd, geïnspecteerd en omgebouwd.

Met de Scanner kunnen volledige en nauwkeurige asbuilt 3D-gegevens eenvoudig, precies en volledig
worden vastgelegd.

Toepassingen

Toepassingen

Reverse engineering: Kopieën van producten en
componenten waarvoor geen bouwtekeningen en/of
CAD-gegevens beschikbaar zijn.

Verbouwingen en uitbreidingen: Nauwkeurige 3D-documentatie van de actuele toestand van het gebouw als
planningsbasis voor verbouwingen en uitbreidingen.

Spaninrichtingen en fittingen aan de binnenzijde:
Nauwkeurige 3D-CAD-documentatie van complexe
interieurs van schepen, auto’s of vliegtuigen als basis
voor het plannen van verbouwingen.

Offsite productie: Mogelijkheid van precies passende
offsite montage dankzij exacte 3D-CAD-gegevens en
dimensionale controle.
Activabeheer: Vereenvoudiging van facilitair management en onderhoud via uitgebreide 3D-documentatie.

Productiedocumentatie: Volledige 3D-documentatie van de productiestatus van complexe
machineonderdelen.

Training: Virtuele toegang tot externe faciliteiten maakt
off-site training en simulatie mogelijk.

Kwaliteitscontrole: Nauwkeurige 3D-documentatie
en dimensionale inspectie van grote en complexe
componenten zoals rotorbladen, turbines, scheepspropellers, enz.

Locatietoezicht: Verbeterde coördinatie tussen verschillende vakgebieden en uitgebreide documentatie van en
toezicht op alle werkzaamheden.
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Voordelen

Voordelen

ü

Kostenefficiënte, snelle en nauwkeurige 3D-weergave
van de as-built geometrie van grote producten

ü

Extreme tijdsbesparingen en zeer betrouwbare 3Ddocumentatie van complexe fabrieken en installaties

ü

Geautomatiseerde productiecontroles tijdens het proces
maken een uitgebreide 3D-inspectie en controle van
onderdelen mogelijk

ü

Risicobeperking in brownfieldprojecten die moeilijk of
alleen tegen hoge kosten toegankelijk zijn en waar de
tijdschema’s krap zijn

ü

Minder afgekeurde exemplaren en correctiewerk dankzij vroege en uitgebreide 3D-kwaliteitscontrole

ü

Brownfieldkosten kunnen worden verlaagd met 5-7%, correctiewerkzaamheden tot minder dan 2%. Tijdsplanningen
kunnen met wel 10% worden ingekort

ü

Efficiënte controle en inspectie van gezondheid en veiligheid, en van milieuregelgeving

Scheepsbouw

Politie, justitie en forensisch onderzoek
Zware industriële omgevingen

Gebouwd voor gebruik op locatie

3D-laserscanning wordt gebruikt in scheepsbouw ter ondersteuning van de bouw, reparaties en retrofitting.

De snelle en nauwkeurige Scanner is een hulpmiddel dat
ideaal geschikt is voor het maken van snelle en volledige
3D-registraties van plaatsen delict en ongevallocaties,
verzekeringsschade of passieve autoveiligheidstests. Met
de scanner kan werk van weken binnen enkele uren worden uitgevoerd.

Om verzekerd te zijn van goed passende onderdelen, is
het noodzakelijk om voortdurend, d.w.z. in elke fase van
het productieproces, metingen uit te voeren.

Alle relevante details in een latere reconstructie van de
misdaad of het ongeluk worden vastgelegd. Ook leveren
laserscans de relevante topografische 3D-informatie om
gepaste veiligheidsconcepten voor evenementen te kunnen ontwikkelen.

Toepassingen

Toepassingen

As-built documentatie: 3D-laserscanoplossingen zorgen
ervoor dat scheepsrompen en componenten kunnen worden gedigitaliseerd als originele tekeningen ontbreken of
onnauwkeurig zijn (wat vaak het geval is bij oude schepen).

Onderzoek en analyse van plaatsen delict: Complex en
tijdrovend onderzoek wordt eenvoudiger en sneller met
de 3D scanner.
Reconstructie van kogeltrajecten: Een snelle en nauwkeurige reconstructie van kogeltrajecten is mogelijk door
traditionele onderzoeksmethoden te combineren met
geavanceerde laserscantechnologie.

Retrofitting van BWT: Aanstaande wetgeving vereist
de installatie van systemen voor de behandeling van
ballastwater aan boord van alle oceaanvarende schepen. 3D-laserscanning kan een oplossing bieden voor
uitdagingen zoals het opmeten van de beperkte ruimte
in machinekamers en het registreren van betrouwbare
gegevens voor het retrofitproces.

Onderzoek en analyse van botsingen: De afhandeling,
het onderzoek en de analyse van verkeersongelukken,
hun oorzaak en de botskracht kan met laserscanners
snel en betrouwbaar worden uitgevoerd.

Scheepsreparaties: 3D-laserscanning biedt een snelle en
nauwkeurige manier om tijdens reparaties scheepsonderdelen te inspecteren en kan worden gebruikt om ontwerpspecificaties te controleren om zeker te zijn van een
correcte pasvorm.

Passieve veiligheid van auto’s: Het beperken van de
gevolgen van ongelukken met behulp van met laserscanning geteste passieve veiligheidssystemen kan cruciaal
zijn voor het overleven van inzittenden.
Brandonderzoek: Gedetailleerde reconstructie van
brandlocaties.

Voordelen

Voordelen

ü

Een snelle en betrouwbare technologie om complexe asbuilt situaties in machine- en pompkamers vast te leggen

ü

Snelle, nauwkeurige en betrouwbare gegevens

ü

Volledige 3-dimensionale informatie van de feitelijke
situatie

ü

Authentieke, volledige en nauwkeurige 3D-kopie van de
werkelijkheid

ü

Risicobeperking in projecten die moeilijk toegankelijk zijn
en waar de tijdschema’s krap zijn

ü

Reproduceerbare 3D-documentatie binnen handbereik

ü

Vastgelegde situaties kunnen eenvoudig worden omgezet
in orthofoto’s of CAD

