ROZWIĄZANIA

METROLOGICZNE

Seria Silver

SPRAWDZONE, PROFESJONALNE
SKANERY 3D W PRZYSTĘPNEJ
CENIE

Linia skanerów HandySCAN 3D™ to sprawdzone,
lekkie i proste w obsłudze ręczne skanery marki
CREAFORM. Zoptymalizowana konstrukcja pozwala
sprostać wymaganiom profesjonalistów w dziedzinie
projektowania, produkcji i metrologii. Skaner
zapewnia najbardziej efektywny i niezawodny sposób
uzyskiwania dokładnych pomiarów 3D obiektów
fizycznych w dowolnym miejscu.
Generacja skanerów HandySCAN 3D SILVER
charakteryzuje się połączeniem szybkości zbierania
danych ze sprawdzoną technologią czerwonego
lasera. Wykorzystanie niezwykłej mobilności,
odporność na zmiany środowiska pracy oraz
niewrażliwość na ruchy obiektu, stanowią idealne
narzędzie do pracy nad rozwojem oraz zapewnieniem
jakości produktów w przystępnej cenie.
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Dodatkowa linia
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7 krzyży laserowych
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Łatwe pozyskiwanie danych
w trudnodostępnych miejscach
Szybkie pozyskiwanie danych
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Przyciski multifunkcyjne
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 ysoce ergonomiczna
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Optymalna jakość skanów

Maksymalizuje wydajność
skanowania
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SPRAWDZONE
ROZWIĄZANIE

Szybki dostęp do często używanych
funkcji oprogramowania

Zapewnia wyjątkowe wrażenia
podczas użytkowania

DOKŁADNOŚĆ

HandySCAN 3D I SILVER zapewnia dokładne, powtarzalne wyniki
w wysokiej rozdzielczości niezależnie od doświadczenia użytkownika.
Dzięki dynamicznemu układowi odniesienia, zarówno skaner, jak
i część mogą się poruszać podczas pomiaru, nadal zachowując
dokładne i wysokiej jakości dane pomiarowe.
Dokładność:
do 0,03 mm
Dokładność objętościowa:
0,02 ± 0,06 mm/m
Wysoka powtarzalność.
Wysoka rozdzielczość dla małych elementów.

SPRAWDZONA
TECHNOLOGIA

HandySCAN 3D | SILVER oferuje najlepszy stosunek jakości do
ceny. Sprawdzona technologia, zaprojektowana i wyprodukowana w
Ameryce Północnej, z której korzysta już ponad 5 000 użytkowników,
jest dowodem na to, że Creaform przywiązuje dużą wagę do obsługi i
niezawodności własnych urządzeń.
Zaprojektowany i wyprodukowany w Ameryce Północnej
Ponad 5000 użytkowników na całym świecie
Wsparcie techniczne na całym świecie

MOBILNOŚĆ

Skanery HandySCAN 3D to samodzielne urządzenia, które nie
wymagają statywów ani zewnętrznych urządzeń śledzących. Skaner
umieszczony w małej walizce może być przenoszony w dowolne
miejsce i stosowany w każdych warunkach środowiskowych bez
wpływu na wydajność.
Poręczny i lekki
Waży tylko 0,85 kg i mieści się w jednej walizce.
Samopozycjonowanie
Obiekt i skaner mogą być swobodnie przemieszczane podczas
skanowania.
Szybki start urządzenia
Gotowy do działania w mniej niż 2 minuty.

PROSTOTA I
UNIWERSALNOŚĆ

Dzięki przyjaznemu interfejsowi użytkownika i ergonomicznej
konstrukcji HandySCAN 3D jest bardzo prosty w obsłudze. Może być
używany do skanowania obiektów o zróżnicowanych rozmiarach
i typach powierzchni w czasie rzeczywistym — wszystko to za pomocą
jednego urządzenia.
Prosty interfejs użytkownika i wizualizacja siatki w czasie
rzeczywistym.
Pojedyncze urządzenie dopasowane do wszystkich potrzeb.
Idealne do złożonych i trudnych powierzchni.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
HandySCAN 307
MAKSYMALNY BŁĄD DOPUSZCZALNY
(MPE)
DOKŁADNOŚĆ
ROZDZIELCZOŚĆ POMIARU
PRĘDKOŚĆ POMIAROWA
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
KLASA LASERA
POLE POMIAROWE

HandySCAN 700

(0,02 + L/6,7∙104) mm
do 0,040 mm

do 0,030 mm

0,1 mm

0,5 mm

205 000 pkt./s

480 000 pkt./s

7 czerwonych laserowych
krzyży

7 czerwonych laserowych
krzyży + 1 dodatkowa linia

M2 (bezpieczny dla oka)
225x250 mm

275x250 mm

ODLEGŁOŚĆ SKANOWANIA

300 mm

GŁĘBOKOŚĆ POLA POMIAROWEGO

250 mm

GABARYTY SKANOWANYCH OBIEKTÓW

0,1–4 m

OPROGRAMOWANIE

3D Systems (Geomagic® Solutions), InnovMetric Software
(PolyWorks), Dassault Systèmes (CATIA V5 and SolidWorks),
PTC (Creo), Siemens (NX and Solid Edge), Autodesk
(Inventor, Alias, 3ds Max, Maya, Softimage).

FORMATY WYJŚCIOWE

.dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr

OPROGRAMOWANIE
MASA
WYMIARY
STANDARD POŁĄCZENIA

VXelements
0,85 kg
122 x 77 x 294 mm
1 x USB 3.0

TEMPERATUROWY ZAKRES PRACY

5-40°C

ZAKRES WILGOTNOŚCI

10-90%

CERTYFIKATY

EC Compliance (Electromagnetic Compatibility Directive, Low
Voltage Directive), compatible with rechargeable batteries (when
applicable), IP50, WEEE

