Opti-Scan 3D Ek Ürün ve Aksesuarları

Türkiye Yetkili Temsilcisi

Yüksek Hızlı 2 ve 3 Boyutlu Ölçüm Sistemi

Geomagic Control X Kalite Kontrol Yazılımı
Geomagic Control X, gelișmiș bir 3 boyutlu kalite kontrol yazılımıdır. Geomagic Control X ile
3 boyutlu parçaların tarama verileri (3D nokta bulutları) nominal CAD dosyalarıyla karșılaștırılarak
3D denetim raporlarıolușturulabilir.
Bu denetim raporları, CAD dosyası olmadan da olușturulabilmektedir. Geomagic Control X,
benzeri farklı kalite kontrol yazılımları da kullanılabilir.

PC Standı
PC bileșenleri için sağladığı üstün koruma sayesinde bilgisayarınızı doğrudan üretim bölümüne
yerleștirebilirsiniz. Toz boya kaplı düșük karbonlu çelikten imal edilmiș IP32 koruma sınıflı zemin tipi
endüstriyel bilgisayar standı (Renk: Kobalt mavisi, RAL 5013).

Dizüstü Bilgisayar
Dell masaüstü bilgisayar yerine daha güçlü dizüstü bilgisayar.
Standart donanımlı PC, dört çekirdekli ișlemciye ve 8 GB RAM belleğe sahiptir.

24'lü İşaret (Marker) Seti
Opti-Scan'in tripod ile kullanılması durumunda, çok ișlevli yeniden kullanılabilir ișaretlerle
ölçüm yapılabilmektedir.

2 Boyutlu Ölçüm Seçeneği (PLANAR)
Opti-Scan ünitesi ve ıșıklı masa seçeneğine tam otomatik ve yüksek hızlı 2D ölçme yeteneği ekler.
Bu seçeneğe Planar ölçme ve denetim yazılımı da dâhildir. Ayrı üçüncü taraf bir yazılıma ihtiyaç yoktur.

Yazılım Güncellemeleri ve Teknik Destek (1 Yıl)
Kullanıcıya, Planar Opti-Scan 3D sistemlerini en etkin șekilde kullanabilmesi için her zaman mevcut
en güncel yazılıma sahip olacağı güvencesini sağlar. Ayrıca, (orta ve ileri düzey) tam eğitimli
operatörlere çalıșma saatleri boyunca e-posta, telefon veya internet aracılığıyla İngilizce olarak
yazılım ve donanım konusunda satıș sonrası destek*** sağlanmaktadır.
(GMT +0 saat dilimine göre Pzt-Perș: 08:30 - 17:00 ve Cuma: 08:30 - 13:00)
Kullanıcının yüksek hızlı internet bağlantısına sahip olması gerekmektedir. Yıllık aboneliğin her sene
yapılması önerilir. En fazla 3 yıla kadar geçen her yıl için %50 indirimli olarak abonelik satın alınmak
zorundadır. Geçen yılın/yılların aboneliği alındığında, bir sonraki yılın desteği de tam olarak alınmalıdır.
* Parça değișimi dâhil değildir (bkz. Garanti paketi)

Yazılım Yükseltmesi, Teknik Destek ve Donanım Garanti Paketi (1 Yıl)
Yazılım güncellemelerine ek olarak donanım garanti paketidir. Değiștirilen donanım parçalarının
yazılımın eski sürümleriyle uyumlu olmama ihtimali bulunduğundan, garanti uzatması için yazılım
güncellemeleri de gereklidir. Garanti uzatmasının ücreti, donanım maliyetine göre belirlenir.

