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Kalibrasyon Paneli 400x400mm

SCAN IN A BOX - TEKNİK ÖZELLİKLER 

SCAN IN A BOX - TEKNİK ÖZELLİKLER  

Tarıyıcı Boyutları

Kutu Boyutları

Kutu Ağırlığı

Tarama Teknolojisi 

Tarama Zamanı

Tarama Sahaları

Tarama Nesne Boyutları

Tarama Mesafesi

Çözünürlük / Nokta Aralığı

Hassasiyet / Doğruluk 

Ağ Yoğunluğu

Doku / Renk Verisi

Otomatik Döner Tabla 

Yazılım

Dışarı Aktarılan Dosya Formatı

PC 

İşletim Sistemi

Bağlanabilirlik

400 x 105 x 92 mm

468 x 440 x 130 mm

5,5Kg

Yapısal Işık

Tarama Başına ≤ 4 

100 x 80mm'den 500 x 400mm'ye yeniden konfigüre edilebilir

10mm'dan 2000mm'e, 

200mm'den 1120mm'ye

0,078mm'den 0,390mm'ye

Taranan nesneye %0.1 yaklaşana kadar

Model başına 10 milyon noktaya kadar

Bulunur, dahil

Bulunur, opsiyonel

IDEA Yazılım

OBJ, STL, PLY, OFF

CPU Dört Çekirdekli 2 Ghz, 8 GB RAM, VGA (NVIDIA GeForce)

Windows 7 / 8 / 10 – 64 bit

X2 USB2 (500mA), x1 HDMI

Scan in a Box’ın opsiyonel özellikler ile 3D Deneyiminizi geliştirin.

3D OPTİK TARAYICI  

Scan in a Box kullanışlılık ve etkinliği tamamen İtalyan Malı bir 3D Tarayıcıda birleştiriyor.Sistem kutuda önceden
konfigüre edilmiş halde gelir. Rahatlıkla taşınabilir ve önerilen veya özelleştirilmiş parametrelere ayarlanabilir.

Dahası modüler ve kullanışlı yerleşimiyle farklı görsel aralıkları kapsamak üzere kolaylıkla yeniden konfigüre
edilebilir. Kullanması kolay; en büyüğünden en küçüğüne bütün nesnelerin 3D taramalarının yalnızca birkaç saniyede
oluşturulmasını sağlar. Scan in a Box devrimci Yapısal Işık teknolojisi ve birinci sınıf bileşenlerden en fazlasını alır.

Her detayı hassas bir şekilde tasarlanmış olan Scan in a Box bütün kullanımlar için en büyük profesyonelliği
sağlayarak 3D Tarama alanında kendisini en iyi tercih haline getirir.

Güvenilir Üretici

Sonuç Garantisi

İspatlanmış Yazılım

Profesyonel ve Basit Arayüz

Paranın Karşılığı

360˚ Tarama

Dokulu ve Su Geçirmez 3D Modeller

3D Baskıya Hazır

ve keşfedecek daha pek çok teklif

Üretiminiz için Scan in a Box'ı seçmenizin önemli faydaları:

. 

3D yapın.Şimdi yapın.

Scan in a Box sizi bekliyor
www.scaninabox.com

MÜKEMMEL TARAMA!

İTALYAN MALI

15 YILI AŞKIN DENEYİM HİZMETİNİZDE

Tarama prosedüründe tam kontrole yalnızca bir tıklamayla
ulaşmak için Scan in a Box sistemini Otomatik Döner Tabla ile
birlikte kullanın. Parametreleri seçin ve otomatik olarak
hizalanacak taramalar elde edin. 

Panel aşağıdaki ebatlarda    tarayıcının  kalibre  edilmesini 
sağlar: 400x320mm; 450x360mm; 500x400mm. Büyük 
nesneleri taramak ve zamandan tasarruf etmek isteyen ileri
düzey kullanıcılar için tavsiye edilir.

Topçular Mah. Rami Kışla Cad. Yöntem Vaytaş Plaza
No: 58  Kat: 3/48  Eyüp - İSTANBUL
Tel.: +90 (212) 674 10 67
www.mayistasarim.com  /  info@mayistasarim.com



ÖZELLİKLER

Gerçek nesneden 3D'ye yalnızca birkaç kolay adımda geçiş. Aşağıdaki alanlarda ileri düzey ihtiyaçları karşılar:

IDEA Yazılımı
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MÜKEMMEL TARAMA! - 3D OPTİK TARIYICI

  Tasarım, Prototipleme, Tersine Mühendislik   Bilgisayar Grafikleri, Model Oluşturma, Dijital Üretim   Eğitim, Sanat, Kültürel Miras

IDEA Yazılımı USB-Dongle olarak Kutuda 
bulunacaktır.

Sınırsız lisans.
Ücretsiz güncellemeler.
Yıllık ücret yok.

30-GÜNLÜK ÜCRETSİZ SÜRÜMÜ İNDİRİP KENDİ PC’NİZDE DENEYİN!

STARTER / PRO

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR
KURULUM

YÜKSEK PERFORMANS

KOLAY KULLANIM

RENK EDİNME

ÖZEL YAZILIM

IDEA Yazılımı sınırsız bir lisansla birlikte verilen ve Scan in a Box sistemine dahil olan tescilli bir platformdur. 
Yazılım 3D Taramanın ve veriyi basitleştirmek için bütün işlem sonrası operasyonların kolaylıkla yapılmasını 
sağlar. IDEA'nın yerel ve akıllı arayüzüyle, kullanıcı 3D deneyimde yönlendirilir ve tam bir dijital modeli 
hızla elde etmek üzere bütün araç kitini yönetmesi sağlanır: 360° görüş, su geçirmez ve geometrik yapıda
topolojik kusurlar yoktur.

Nesne dijitalleştirildikten sonra, aralık-görüntü edinme süreci temelinde, elde edilen bütün değerlerin 
füzyonuyla üçgensel bir Ağ oluşturmak mümkündür. Ağ sonlandırılıp .stl .obj. ply. off. gibi formatlara 
aktarılabilir.

Bazı özel araçlar da dahil edilmiştir: seyreltme, düzgünleştirme, delik doldurma, bir yer referansına
nesne yerleştirme, ölçekleme, aynalama, kusur tamir etme ve çok daha fazlası.

IDEA Yazılımı yıllar boyunca olgunlaşmış ve geniş bir kullanıcı tabanında konsolide olmuş profesyonel
deneyimin evrimidir

Scan in  a Box  3D Taray ıcı  pazarının  
geniş  ihtiyaçlarını  karşı lamak iç in  
ideal bir  başlangıç noktas ıd ır.  3D 
dünyas ına i lk ad ım larını  atmak istey -
en,özell ikle eğitim  ve akademik uygu-
lamalara i lgi l i  k işi ler iç in  mükemmel 
bir  alettir.Dahası  profesyonelsonuçlar 
arayan uzman kullanıcı lar iç in  de 
etkin bir çözümdür.

Scan in  a Box  özelleştiri lebi l ir  iş  
sahasıyla kend i  kategoris indek i  i lk 3D 
taray ıcıdır  ve Stereo  Yapısal Işık 
teknolojis ini  baz  al ır.  Bu  özell ikler 
değişken boyut larla nesneleri  diji -
talleştirmek iç in  etk in l iğini  zengin -
leştirmek üzere uygun çerçevel i  alanı  
seçme şans ını verir.

Scan in  a Box  4 saniyeden k ısa bir  
sürede 3D görüntüler al ır  ve düzgün 
ve hız l ı  bir  iş  ak ışı  sağlar.  Yüksek  
hassasiyet  ve çözünür lüğüyle  bütün 
son kullanıcı  amaçları  iç in  
kullanılabilecek  bir  dijital model 
yaratır.

Scan in  a Box ' la bütün iş  ak ışını  
gerçekleştirmek çok  kolaydır:  değer 
ed inme,  hizalama ve ağ  oluşturma.  3D 
tarama iç in  IDEA  Yazı l ımı  i leri  iş leme 
iç in  bütün araçlara sahiptir,  3D 
Yazd ırma veya 3D yontma iç in  hazır  
bir dosyayı dışarı aktarmakta
faydal ıdır.

Scan in  a Box  setine 3D tarama iç in  
IDEA  Yazı l ımı  ve Scan in  a Box  
donanımı  iç in  özel olarak geliştiri lmiş  
bir  program  dahi ldir.Donanım  ve 
yazı l ımı  mükemmel birleşimi  
sayes inde 3D tarama deney imi  yalnız-
ca  bir tıkla başlayabi l ir.

Scan in  a Box  teknolojis i  nesnenin  
rengi  ve yüzey in  en küçük  detaylarıy -
la i lgi l i  bilgi lerin  mükemmel bir  
hassasiyetle  edini lmes ini sağlar.


