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Niewielki, lekki, prosty w obsłudze

 

precyzyjny i szybki

wydajny

niewielki, lekki, mobilny

intuicyjny w obsłudze

Focus3D to bardzo szybki i kompaktowy skaner 3D 
umożliwiający tworzenie precyzyjnych i szczegółowych 
chmur punktów. Dzięki niemu można odwzorować nawet 
najbardziej skomplikowany obiekt przemysłowy czy 
architektoniczny. Wbudowany aparat cyfrowy zapewnia 
pełną dokumentację.
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Dane techniczne Faro Focus3D

~

Długość fali

Moc lasera (fala ciągła, Ø)

Rozbieżność wiązki

Średnica wiązki na wyjściu

20 mW (laser klasy 3R)

905 nm

wielkość typowa 0,16 miliradiana (0,009°)

3,8 mm (kolista)

SD, SDHC™, SDXC™; w zestawie karta 32 GB

Za pomocą ekranu dotykowego

Nośnik danych

Sterowanie skanerem

Precyzyjny i szybki
Rewolucyjny moduł pomiarowy pozwala na tworzenie wysoce dokładnych chmur 
punktów w czasie kilku minut.

Wydajny
Wyznaczenie współrzędnych jednego punktu tachimetrem trwa co najmniej 
sekundę. Skanerem Faro można w tym samym czasie otrzymać prawie milion 
punktów.  W połączeniu z funkcjami automatycznego czyszczenia i składania 
skanów oprogramowania Faro Scene tworzy to narzędzie wprowadzające nowy 
poziom jakości w pracach inwentaryzacyjnych.

Niewielki i kompaktowy
Mierzący zaledwie 24x20x10 cm i ważący jedynie 5 kg Focus3D jest najmniej-
szym skanerem 3D jaki został kiedykolwiek zbudowany.

Zarządzanie danymi
Wszystkie dane zapisywane są na karcie SD co pozwala na ich łatwe i bezpiecz-
ne przesyłanie do komputera. Funkcja WEBShare programu SCENE pozwala 
na automatyczne udostępnianie skanów w internecie.

Wysokowydajna bateria
Zintegrowana bateria litowo-jonowa pracuje do pięciu godzin; może być 
ładowana w czasie pracy.

 

Świadectwo instrumentu
Przed sprzedażą każdy nowy sprzęt jest sprawdzany i w razie potrzeby rektyfikowany - klient 
otrzymuje świadectwo instrumentu, poświadczające poprawność pracy instrumentu. 

Gwarancja autoryzowanego serwisu
Gwarancja w Polsce. Podstawą do respektowania warunków gwarancji producenta jest posiadanie 
oryginalnej faktury zakupu, wydanej przez dystrybutora FARO w Polsce - firmę TPI. Klienci zyskują 
pewność wsparcia w przypadku jakichkolwiek problemów ze sprzętem zarówno w czasie trwania 
gwarancji jak i po jej upływie.

Wszystkie prawa zastrzeżone 03/11.

Dokument nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego.

Specyfi kacja może zostać zmieniona bez powiadomienia.

 

Przełomowe możliwości i niespotykana wydajność pozwalają obni-
żyć koszty prac inwentaryzacyjnych. Skaning laserowy to najbardziej 
wydajna metoda tworzenia trójwymiarowej dokumentacji wykopów, bu-
dynków, elewacji, elementów konstrukcyjnych, obiektów historycznych, 
zakładów i obiektów przemysłowych i wielu innych skomplikowanych 
obiektów.



 

 


