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คุณสมบัติ 

น้ําหนักเบาและพกพาไดสะดวกดวยน้ําหนักเพียง 17.5 กก. (38.5 ปอนด)

• มีความคลองตัวในการทาํงานสูงสาํหรับงานภายในอาคาร

• เหมาะสาํหรับการเก็บขอมูลในรูบแบบเคล่ือนท่ี หรือการสแกนอยางละเอียด

Innovative Automation

• ลดข้ันตอนการประมวลผลขอมูล

• เปนการทํางานรวมของเทคโนโลยี FARO  เขาไวดวยกัน

ความเร็ว และ ความถูกตองแมนยํา

• การเก็บขอมูล As-build ไดอยางรวดเร็ว ตัวอยาง เชน การสแกนดวย

เคร่ืองเลเซอรสแกนเนอรแบบต้ังสแกนใชเวลา 1 ช่ัวโมง หรือมากกวา

แตถาใช Swift สามารถทําไดในเวลาเพียง 6 นาที 

• ความแมนยําในการสแกนขอมูล 3 มิติ อยูในชวง 2 มม. ถึง 10 มม

• ความเร็วในสแกนท่ีทําไดสูงสุด 1 ลานจุดตอวินาที สําหรับการสแกนแบบเคล่ือนท่ี 

และ 2 ลานจุดตอวินาที สําหรับการสแกนแบบไมเคล่ือนท่ี 

สภาพแวดลอมทีเ่หมาะสมกับการทาํงาน

• ถูกออกแบบใหสามารถทํางานไดอุณหภูมิต้ังแต 5°C ถึง 40°C

• ทํางานในอุณหภูมิต่ําท่ีสุดถึง -10°C  *(ตองมีอุปกรณเสริม)

ความหลากหลายสาํหรับการใชงานของซอฟตแวร

• สามารถทํางานรวมกับ  FARO As-Built™, BuildIT Construction และ WebShare Cloud

• สามารถนําเขาขอมูลใน AutoCAD ไดโดยตรง

• สามารถสรางขอมูล 3 มิติ แบบอัตโนมัติได

• Optimizes scan to BIM workflow

การออกแบบเพื่อการใชงานที่งายขึ้น

• สามารถทํางานผานปุมควบคุมท่ีอยูท่ีดามจับ

• น้ําหนักเบาเหมาะ และสามารถต้ังคาไดงายตามท่ีตองการ

• เหมาะสําหรับงานภายใน โรงงาน, อาคารสํานักงาน, โรงพยาบาล และอ่ืน ๆ

สามารถ Export ไดหลากหลายรูปแบบ

• สามารถ Exports ตาํแหนงต้ังสแกน

• รูปแบบไฟล .ASTEM 57, .LAS,  .XYZ

การใชงานแบตเตอร่ีท่ีเพ่ิมข้ึน

• แบตเตอร่ีภายในสามารถใชงานไดนานถึง 2 ช่ัวโมง

• สามารถยืดเวลาการทํางานไดโดยใชแบตเตอร่ีเสริม

• ใชงานไดอยางตอเน่ืองโดยไมใชพลังงานจากภายนอก

FARO Swift สามารถเก็บขอมูล ณ พ้ืนท่ีขนาดใหญและซับซอนไดอยางรวดเร็วเพียง 10 นาที ถือไดวาเปน 

เลเซอรสแกนเนอร 3 มิติ แบบเคล่ือนท่ีไดท่ีแมนยําท่ีสุดสําหรับงานท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ

Swift เปนอุปกรณท่ีมีน้ําหนักเบาและพกพาไดสะดวก โดยการนํา FARO Focus Laser Scanner มาทํางานรวมกันกับ 

เคร่ืองมือสําหรับ ทําแผนท่ี 2D FARO ScanPlan และ ซอฟแวร SCENE ทําใหสามารถสรางขอมูลท่ีมีความแมนยําสูง 

ซ่ึงเหมาะสําหรับการเก็บขอมูลภายใน ของอาคาร, โรงงาน, อาคารสํานักงาน, โรงพยาบาล หรือ รานคาปลีก 

เน่ืองจาก Swift ประกอบดวยขาต้ังกลองคารบอนไฟเบอร และรถเข็น 3 ลอท่ีสามารถพับเก็บได 

ทําใหการเก็บขอมูลสามารถทําไดสะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน Swift จึงเหมาะสําหรับผูประกอบการหลากหลาย

ประเภท เชน บริษัทรับเหมากอสราง, ผูรับเหมาท่ัวไป หรือผูจัดการโรงงาน เปนตน 

นอกจากน้ี Swift ยังเหมาะสําหรับ Service Providers ท่ีตองการขอมูล 3D โมเดลจากสภาพหนางานจริง 

ท่ีถูกตองและสามารถจัดทําเอกสารประกอบเพ่ือสรางความม่ันใจในตรวจสอบคุณภาพของงานกอสราง

FARO Focus Swift คือ ชุดเคร่ืองมือท่ีใชสําหรับการทําแผนท่ีภายในอาคารแบบครบวงจรตัวแรก ท่ีออกแบบมาเพ่ือใหทําการสแกนในพ้ืนท่ีขนาดใหญ ชวยลดเวลาในการทํางาน 

ใหนอยลง การใช FARO Swift จะชวยใหการเก็บขอมูลมีความแมนยํามากย่ิงข้ึน ทําใหขอมูลท่ีไดมีคุณภาพท่ีดีและเร็วกวาการเก็บขอมูลแบบเดิมๆ
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ประโยชนที่ไดรับ

เพ่ิมผลผลิต

• ชวยใหทํางานไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน,

ใหขอมูลสแกนท่ีมีคุณภาพดีข้ึนและลดเวลาการประมวลผลในโปรแกรม scene

• เพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บขอมูลในรูปแบบ 3 มิติ ขณะเคล่ือนท่ีผานอาคาร

• สามารถเรียนรูไดงายจากคูมือ

Improve Efficiency 

• ไมลดคุณภาพและความแมนยําของขอมูล จากการทํางานรวมกัน

ระหวางการสแกนแบบเคล่ือนท่ีและการสแกนแบบต้ังอยูกับท่ี  ไวในชุดอุปกรณเดียวกัน

• สแกนพ้ืนท่ีขนาดใหญและซับซอนในเวลาเพียง 10 นาที

• ความแมนยําในการสแกนขอมูล 3 มิติ อยูในชวง 2 มม. ถึง 10 มม

เพ่ิมคุณภาพและความนาเช่ือถือ

• ชวยใหผูใชสามารถแขงขันกับคูแขงไดดวยผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดีกวา โดยการทํางาน

รวมกันของ ซอฟตแวร และ ชุดอุปกรณของ FARO

• เปนอุปกรณสําหรับการทํา mobile mapping ท่ีมีประสิทธิภาพสูง

• ผานการทดสอบภายใตการทํางานท่ีสภาวะไมปกติ เพ่ือใหม่ันใจในการใชงาน

ในสภาพแวดลอมของโรงงานอุตสาหกรรม

Maximize ROI

• เพ่ิมความสามารถของ FARO Focus Laser Scanners ใหมีความหลากหลายมากข้ึน

• ใชงานงาย ใชเวลาในการศึกษาเรียนรูในระยะเวลาอันส้ัน

• การรับประกันท่ียอดเย่ียมและคาใชจายในการบํารุงรักษาต่ํา

• สามารถสลับระหวางโหมดการสแกน แบบต้ังอยูกับท่ีและแบบเคล่ือนท่ีได

เพ่ือความหลากหลายมากข้ึน

1 For a Lambertian scatterer, using FocusS 350 or FocusS Plus 350 
2 For stationary scans; ranging noise is defined as a standard deviation of values about the best-fit plane for measurement speed of 122,000 points/sec. 
3 In a controlled indoor environment 
4 Dependent on scanned environment 
5 Including Swift trolley, tripod, mounts, FocusS scanner and ScanPlan 
6 Low temperature operation: Devices have to be powered on while internal temperature is at or above 15°C 
7 Extended storage at temperatures greater than 40 °C may degrade battery life and performance. 
8 Using FARO Scene

Accuracy depends on the effectiveness of the SLAM registration algorithm, which can be influenced by the geometry of the captured environment. Long paths in absence of loop closures, cross 
passes (and different conditions like narrow corridors or presence of windows/glass walls) can degrade the accuracy. For additional information see tech sheet of FocusS / FocusS Plus scanners 
and ScanPlan. All accuracy specifications are one sigma, after warm-up and within operating temperature range; unless otherwise noted. Subject to change without prior notice. Swift is only 
available for FocusS and FocusS Plus scanners, requires ScanPlan, accessories and additional FW/SW licenses, requires SCENE version 2020 or higher and Focus firmware 6.6 or higher.

Sensors 

IMU Yes
Dual Axis Compensator Yes

Additional Features 

Digital Hash Function Scans are cryptographically hashed 
and signed by the scanner

General Specifications 

Trolley
Trolley Weight 8.8 kg
Size Closed (H x W x L) 340 x 450 x 700 mm
Size Open (H x W x L) 1080 x 770 x 1370 mm
System5

System Weight (incl. Batteries) 17.5 kg
Max. Size (H x W x L) 1080 x 770 x 2010 mm
Min. Size (H x W x L) 1080 x 770 x 1580 mm
Power Supply Voltages - external 19 V
Power Supply Voltages - internal 14.4 V and 15 V (battery)
Battery Service Life 2 hours
Operating Temperature (ambient) +5 °C to +40 °C
Extended Operating (ambient)6 -10 °C to +40 °C

Storage Temperature (ambient) Recommended -10 °C to 25 °C 
Maximum7 -10 °C to 60 °C

Humidity Resistance Non-condensing
Interface Connection

WLAN 802.11n (150Mbit/s), as access 
point or client in existing networks

Output8

Scene Export Scan Points FARO Scan, FARO Cloud, ASTM E57, 
.dxf, .igs, .txt, .xyz, .xyb, .pts, .ptz, .pod

Features 

Sensor Range1 
90% Reflectivity (white) 0.6 m up to 350 m
10% Reflectivity (dark-gray) 0.6 m up to 150 m
2% Reflectivity (black) 0.6 m up to 50 m
Sensor Information
Laser Class 1
Wavelength 1550 nm FocusS / 905 nm ScanPlan
Sensor Distance Accuracy2

Range Noise down to 0.1 mm @10 m 90% (white)
Ranging Accuracy 1 mm
System Performance
Local Accuracy 2 mm @ 10 m
Global Accuracy3 10 mm
Area/Volume4 up to 500 m²/5000 m³ per minute
Data Acquisition Rate

Max. Measurement Speed 1 mil. pts/sec (mobile scans) 
Up to 2 mil. pts/sec (stationary scans)

Deflection Unit
Field of View (horizontal) 360°
Field of View (vertical) 300°

Data Handling and Control 

Data Storage SDHC™, SDXC™; 32GB; max. 512GB
System Control Access by mobile devices with HTML5

Color Unit 

Color Resolution Up to 165-megapixel color
HDR Camera Exposure bracketing 2x, 3x, 5x
Parallax Minimized due to co-axial design
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