
Scan in a Box -FX / TEKNİK ÖZELLİKLER 
 

Tarayıcı ölçüleri  480 x 160 x120 mm 

Kutu Ölçüleri  510 x 490 x 140 mm 

Kutu Ağırlığı  8 kg 

Tarama Teknolojisi  Yapısal ışık 

Kameralar  USB 3.0 / Sensör 2 Mpx 

Projektör  1280 x 800 LED 450 Lümen 

Tarama Süresi  Tarama başına ~ 2 saniye 

Tarama Alanı  100 x75 mm ile 600 x 480 mm arasında ayarlanabilir 

Taranacak Obje Ölçüleri  10 mm ila 3000 mm arası önerilir 

Tarama Çalışma Mesafesi  190 mm ila 1355 mm arası 

Çözünürlük / Nokta aralığı  0,062 mm ila 0,375 mm arası 

Hassasiyet / Doğruluk  0,04 mm* 

Desen / Renk Verisi  Mevcut, dahil 

Otomatik Döner Tabla  Mevcut, opsiyonel 

Yazılım  IDEA Yazılımı FX Sürümü – Sınırsız USB Lisans Kilidi 

Vereceği Dosya Formatları  Yüzey: OBJ, STL, PLY, OFF / Nokta Bulutu: ASC  

* Alman PTB tavsiyesine uyarınca VDI / VDE 2634 kısım 3’e göre sertifikalıdır.  
 

Scan in a Box – FX / SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 
 

PC  Dört Çekirdekli CPU 2 Ghz, 8 Gb RAM, VGA (Nvidia GeForce 

İşletim Sistemi  510 x 490 x 140 mm 

Bağlantı  8 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKSESUARLAR 
Scan in a Box – FX aksesuarlaruyla ile 3D tecrübenizi geliştirin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otomatik Döner Tabla Kalibrasyon Mastarı Fx 400X400 mm 

Scan in a Box FX ve Otomatik Döner Tablanın 
işbirliği sayesinde muhteşem sonuçlar elde edilir. 
Bütün tarama işlemlerini ve tüm imgeleri halihazırda 
hizalanmış şekilde otomatik olarak elde edebilmek 
sadece bir tıklama uzağınızda; yalnızca tarama 
sayısını, hızı ve dönme açısını ayarlayın 

Kalibrasyon Mastarı 400x400 mm FX sürümü sağlam 
alüminyumdan gözeli yapıda olup güvenliği garantiye 
alır ve uzun ömürlü kalibrasyon ekipmanıdır. 
Kalibrasyon Mastarı – Fx, yüksek kalitesi ve 
geliştirilmiş düzlemselliği sayesinde çekim sürecinde 
daha kesin ve hassas sonuçları garanti eder. 

  

Transporter Sağlam Kasa  
Yüksek kaliteli malzemelerden imal edilmiş olup tümüyle İtalya’da 
tasarlanan ve üretilen Transporter Sağlam Kasa Scan in A Box’ın 
tamamını, kitleri ve aksesuarlarıyla bir arada güvenle taşıyabilir. 
Tümüyle ısmarlama yapılmış içi sayesinde Transporter 
Kasa kolay taşınması için tekerlek ve kolay hareketini sağlamak üzere 
konforlu bir tutamak ile donatılmıştır.  

  

Scan in a Box 
www.scaninabox.com 

contacts@scaninabox.com 
 

OPEN TECHNOLOGIES SRL 
Via Matteotti, 161-163 A - 25086 Rezzato (BS) - ITALY 

Tel.: +39 030 3543106 - Faks: +39 030 349451 
V. N. : IT03598170177 
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PROFESYONELLİK, ÖZÜMÜZ IDEA SOFTWARE – FX SÜRÜMÜ IDEA SOFTWARE – FX SÜRÜMÜ 

 
 
Her detayı kusursuz üretilmiş, Scan in a Box FX yüksek kaliteli 3D Taramalar sunar. İtalya’da 
Üretilen tasarımı tutarlılık ve kararlılık bakımından optimize edilmiştir; pürüzsüz ve sezgisel 
bir 3D Tarama deneyimi için, tüm profesyonel alanlarda mükemmel hedeflere ulaşmak 
üzere.       

 
 
IDEA Yazılımı, komple 360 derece kullanıma hazır 3D Model oluşturmak için gerekli 
tüm araçları sunmak üzere geliştirilmiş 3D Tarama yazılımıdır. Arayüz sezgisel ve 
kullanıcı dostudur. En güncel, gelişmiş ilaveleriyle 3D Veriyi daha çabuk ve otomatize 
bir şekilde kontrol ve manipüle etmenizi sağlar, üstelik de 3D tarama henüz yarısında 
iken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞİNİZ İÇİN KESİN BİR YÜKSELİŞ 
Scan in a Box-FX zamandan ve kaynaklardan tasarruf etmek isteyen, en üst seviye performans 
arayan kullanıcılar ve şirketler için tasarlanmıştır. Hızlı, kesin ve sağlam: Scan in a Box-FX işleme 
süresini belirgin biçimde aşağı çeker, dijital dönüşüm perspektifleri için yenilikçi bir teknolojiye 
ihtiyaç duyanlar için kendisini çözüm olarak ileri sürer.            

ÖDÜN VERMEKSİZİN KALİTE 
Fonksiyonel ve tekrar konfigüre edilebilirlik özellikleri Scan in a Box-FX’i ihtiyaç duyulan her türlü 
uygulamaya adapte edilebilir çok yönlü bir makinaya dönüştürür. En kaliteli markanın güvenilir ürünü, 
özel yazılımı ile seçilen bileşenlerin sağladığı avantaj ile yüksek performans ve beklentileri karşılar.            

 

 

Gelişmiş Parlaklık ve Renk tanımı için HD 

450 Lümen Projektör  

Profesyonel kablolar ile  

USB 3.0 bağlantılar

  

Gelişmiş Parlaklık ve Renk tanımı için HD 

450 Lümen Projektör  

Daha iyi tokluk ve kararlılık için 

Kavisli Kaide  

Daha fazla kullanım kolaylığı için 

Ergonomik ve kızaklı Kaide  

Kaidenin arka kısmındaki taksimatlı bar 

görüşü optimize etmek ve Görüş 

Alanını genişletmek için kullanılır   

Stereo görüntü için 2 Mpx  

Endüstriyel Kameralar 

 

 Doğrudan Hizalama 
Tüm taramaları otomatik olarak monte eder. 

 

 Esnek Tarama Modu 
Taramanın keskinliğini iyileştirir ve parazitleri azaltır 

 

  Yüzey düzeltici 
İstenmeyen geometrik özellikleri siler ve yüzeyi anında düzeltir. 

 

 Düzlem kesişimleri 
Yüzeyi aralarında bir düzlem ile kapanan iki veya daha parçaya böler  

 

 Yüzeyleri bağla 
İki veya daha fazla yüzeyi, bir yüzey elde edecek şekilde birleştirir 

 

 Alt kesimleri tespit et 
Yüzeydeki tüm alt kesitleri seçer.  

 

 Deseni verme 
Renkleri Atlas Harita veya Üçgen Harita şeklinde dışarı verir  

 

 Veri hesaplamaları 
Moda göre yüzeydeki iki nokta arasını, yüzeydeki değerleri veya hacimleri ölçer. 

  

 Uzaklık İmgelerine dönüştür 
Yüzeyden başlayarak dijitalize edilen modelin Uzaklık İmgelerini elde eder. 

  

 Renk ve Normalleriyle Nokta Bulutu Verme 
Objeyi ön üretim prosesinde kullanılmak üzere RGB renk bilgisi nokta bulutu 

şeklinde verir.  

 

 

 

Ücretsiz deneme sürümünü www.scaninabox.com’den indirin. 
 

 

 

 


