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Kompozytowy skaner 3D 

Doświadcz różnorodnych
możliwości pomiarowych
w metrologii



Skaner  KSCAN-MAGIC 3D łączy wysokiej jakości skaner oraz system fotogrametryczny. 

Stanowi połączenie lasera podczerwieni  oraz światła  niebieskiego, co pozwala skanować 

zarówno bardzo duże obiekty jak i ekstremalnie małe (światło podczerwieni  do  dużych  

obszarów,  niebieskie krzyżowe i   niebieskie równoległe do skanowania precyzyjnego).   

KSCAN-Magic stanowi  rewolucyjny  przełom w wydajności. Jego  ogromna  prędkość    

skanowania,  dokładność,  szczegółowość, duży obszar skanowania i  głębia ostrości  

znacznie  optymalizuje proces pomiaru  3D    i  przyspieszyć  wprowadzenie produktu na 

rynek. Aby  uzyskać dane z trudnodostępnych  lub złożonych  powierzchni, KSCAN-Magics 

może  być  wyposażony  w przenośną sondę, zapewniając kompleksowe cyfrowe  rozwią-

zanie  3D do precyzyjnego  pomiaru.



Innowacyjny laser  podczerwieni

KSCAN-Magic w innowacyjny sposób wykorzystu-
je  technologię światła  podczerwieni. Jego  
ostateczny  obszar  skanowania  osiąga  1440 mm 
× 860 mm,  dając  precyzyjny  pomiar  szerokiego  
zasięgu  z  dużą łatwością.

Pomiar  NDT klasy metrologii 

0,020 mm dokładność skanowania i dokładność 
0,03 mm/m pozwala na ultra-precyzyjny pomiar 
dedykowany dla  przemysłu lotniczego. 



Ekstremalne-jasne  szczegóły

W trybie skanowania hyper�ne,   KSCAN-Magic 3D skaner  
może  dokładnie  uzyskać  pełne dane na  powierzchni  
złożonych    obiektów,  łatwo  przechwytując  każdy  szczegół  
z  rozdzielczością   0.010 mm.

Skanowanie pojedynczej linii laserowej

Tryb  skanowania pojedynczej linii laserowej dokładnie  i  
szybko  rejestruje dane 3D głębokich otworów  i pozycji kąta  
martwego. 

Bezkompromisowa wydajność

Dzięki 41 liniom laserowym, KSCAN-Magic 3D skaner zapew-
nia ultraszybki  współczynnik skanowania  1,350,000 pomia-
rów/s. Poprzez  elastyczne  przełączanie trybów skanowania, 
możemy swobodnie przełączać się między szybkim i mniej 
precyzyjnym oraz wolniejszym a przed to bardzo dokładnym 
trybem skanowania.

Nie lękaj się powierzchni

KSCAN-Magic wspiera wysoką zdolność adaptacji pracy  
w trudnych warunkach;  realistycznie odczytuje dokładne 
dane 3D z powierzchni błyszczącej i odblaskowej  jak i 
ciemnej matowej.   



Parametr techniczny

Ultraszybkie
skanowanie

Typ

Tryb skanowania

Skanowanie
hiperdrobnie
Skanowanie na dużym
obszarze

Linie laserowe w sumie

11 niebieskich krzyżowych
linii laserowych

13 niebieskich krzyżowych
linii laserowych

KSCAN-Magic IIKSCAN-Magic

7 niebieskich równoległych linii laserowych

11 równoległych linii laserowych na podczerwień

41 45

1 dodatkowa niebieska linia laserowa
Skanowanie głębokich
otworów

Obszar

Klasa lasera

Fotogrametria
System

Dokładność

Szybkość

Odległość od obiektu

Rozdzielczość

Głębia ostrości

Głębia ostrości

Obszar

Kon�guracja
standardowa

Dokładność

Praca z MSCAN-L15

Praca samodzielna

Praca z paskiem
odniesienia 1m

Przenośna sonda
CMM K

Inteligentny moduł
kontroli krawędzi

Moduł kontroli rur

Formaty wyjściowe

Zakres temperatur pracy

Tryb interfejsu

Patenty

Opcjonalne

Formaty wyjściowe

Opcjonalne

Opcjonalne

Powtarzalność
pojedynczych punktów

Częstotliwość śledzenia

Dokładność krawędzi

KLASA II (bezpieczne dla oczu)

0.020 + 0.030 mm/m

0.010 mm

3760 mm × 3150mm

0.020 + 0.015 mm/m

925 mm

300 mm

0.020 mm/m

0.030 mm

Wsparcie

0.030 mm

Wsparcie

YBC / LRA / wartość komprensacji

.stl, .ply, .obj, .igs, .stp, .wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc lub dostosowane

-10~40°C

USB 3.0

CN204902790U, CN206905709U, CN107202554, CN204902785U,
CN106403845, WO2018049843, CN106500627, WO2018072434,
CN106500628 , WO2018072433, CN206132003U, CN104501740 ，
US10309770B2

60 hz

1,350,000 pomiarów/s 1,650,000 pomiarów/s

1440 mm × 860 mm

Wsparcie

2500 mm

0.020 mm

Wbudowane



Ogromne funkcje
Wbudowany system fotogrametryczny, inteligentne wykrywanie krawędzi, sondowanie stykowe 
i pomiar rur spełniają różnorodne potrzeby zastosowań. 

Intelligent edge detection

Single point repeatability 0.030 mm

Anti-dust & fog markers
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Markery  przeciwpyłowe i  przeciwmgielne

Ergonomiczna  konstrukcja

Powtarzalność pojedynczych
punktów 0,030 mm

Inteligentne wykrywanie  krawędzi
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