Geomagic Capture je nabízen v nìkolika balíècích, každý z nich je kompletní øešení pro návrh na bázi
skenování. Vyberte si jeden z tìchto 3 balíèkù:

Geomagic Capture®
pro SolidWorks®

Geomagic Capture®
pro SpaceClaim®

Geomagic Capture®
pro Design X™

Využijte výhod tohoto jednotného
systému pro návrh za pomoci
skenování, ke zlepšení procesu
návrhu a dostaòte produkty na trh
rychleji. Když zaènete s existujícím
objektem, mùžete vytvoøit nové
produkty nebo pozmìnit ty
stávající bez nutnosti navrhovat
od zaèátku.

Umožòuje jednoduchý návrh na
základì skenování s SpaceClaim
add-onem od Geomagic.
Nemusíte se uèit nový software,
prostì skenujte a navrhujte pøímo
v prostøedí SpaceClaim

Mocný nástroj pro návrh za
pomoci skenování pro
nejnároènìjší použití. Vytvoøte
CAD modely v Design X a pøeneste
je, se všemi vlastnostmi, do
aplikací Siemens NX, PTC Creo,
Pro/E, Inventor a SolidWorks.

Balení obsahuje:
Capture nebo Capture Mini skener,
Geomagic Capture pro SolidWorks
add-on software

Balení obsahuje:
Capture nebo Capture Mini skener,
Geomagic Capture pro
SpaceClaim add-on software

Balení obsahuje:
Capture nebo Capture Mini skener,
Geomagic Design X software

* K dispozici je také balíèek Geomagic Capture pro inspekci

Specifikace 3D Systems Capture Skeneru
Vlastnost

Capture

Capture Mini

Váha

1,35 kg

1,04 kg

49 x 74 x 276 mm

49 x 109 x 155 mm

Rozmìry
Rychlost zachytávání dat

985,000 bodù/sken (0,3 sec per sken)

985,000 bodù/sken (0,3 sec per sken)

Rozlišení

0,110 mm na 300 mm; 0,180 mm na 480 mm

0,080 mm na 157 mm; 0,100 mm na 227 mm

Pøesnost

0,060 mm

0,034 mm

Vzdálenost snímaného pøedmìtu

300 mm

157 mm

Hloubka ostrosti

180 mm

70 mm

Snímaná oblast

124 x 120 mm (blíž)
190 x 175 mm (dál)

87 x 68 mm (blíž)
88 x 87 mm (dál)

Minimální nároky na poèítaè

Windows 7 (64-bit) operaèní systém, ètyø jádrový Intel 2 GHz CPU,
Gigabitová síová karta , 4 GB RAM, 512 MB grafická karta

Kontaktujte svého distributora 3D tiskáren:

VUJO s.r.o.
Krížová 116, 356 01 Sokolov
IC: 64830713 DIC: CZ64830713
tel: 603 160 055, 352 624 936
email: vujo@abc3d.cz

O 3D Systems
3D systems je pøední poskytovatel øešení pro tisk, což zahrnuje 3D tiskárny, tiskový materiál a díly na zakázku pro profesionály i bìžné spotøebitele.
Spoleènost dále nabízí CAD, zpìtné inženýrství a inspekèní softwarové nástroje a spotøební 3D tiskárny, aplikace a služby. Je to kvalifikované
integrované øešení, které nahrazuje a vylepšuje tradièní metody a snižuje èas a náklady pro návrh nových produktù tiskem reálných dílù pøímo z
digitálních dat. Tyto øešení jsou používány k rychlému návrhu, výrobì, komunikaci, k výrobì prototypù nebo skuteèných dílù.
Copyright © 3D Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Geomagic Capture CZ 3/2015

Kompletní øešení návrhu pomocí 3D skenování

První dostupný a kompletní systém pro návrh
pomocí skenování k urychlení vývoje nových
produktù.
Profesionální, pøesné skenování

Øešení pro finální CAD výstup

Geomagic Capture je 3d skener a softwarové øešení, které vám umožní jednoduše pøevést fyzické objekty
do CADu a zefektivní proces vývoje nových produktù. Každá konfigurace Geomagic capture zahrnuje
hardware a software, který vám dodá pøesnì to, co potøebujete – nikoliv pouze surová naskenovaná data.

Ultra kompaktní Geomagic Capture skenery zachycují pøesná data díky
nejmodernìjší technologii „blue LED”. Tato vynikající zaøízení zachytí
témìø jeden milion bodù za 0,3 vteøiny k vytvoøení detailního modelu
fyzického objektu. Capture skener dokáže rozlišovat s pøesností
0,060mm, Capture Mini rozlišuje z pøesností 0,034mm.

Geomagic Capture není jen 3D skener. Každé balení obsahuje software
nebo zásuvné moduly, které zajistí, že výstup bude dokonèený CAD
model, jenž se nebude lišit od ostatních navrhnutých modelù. Dostanete
víc než jednoduchý mesh nebo statický NURBS povrch, Geomagic
Capture vám dodá inteligentní, plnohodnotné CAD modely.

Výraznì snižte náklady

Jednoduchost

Urychlete návrh produktu

Využijte možností svìta kolem vás

Využijte výhod tohoto jednotného, na skenování postaveného, systému,
k pozvednutí procesu návrhu a dostaòte vaše produkty na trh rychleji.
Vytvoøte nové produkty nebo zmìòte ty staré bez nutnosti navrhovat
objekt zcela od zaèátku.

Geomagic Capture pøedstavuje zcela nový typ návrhu, ve kterém
existující objekty poskytují inspiraci pro lepší nové produkty. Geomagic
Capture 3D skener poskytuje vysoce pøesná data, která jsou pøímo
použitelná v CADu. Pouète se, zlepšete, pøizpùsobte a znovu využijte
objekty, které vás obklopují každý den.

Kompletní øešení Geomagic Capture stojí ménì, než konkurenèní
profesionální 3D skenery. Toto øešení v sobì zahrnuje špièkový hardware
v podobì 3D skeneru, spoleènì se softwarem, který ve svém oboru
udává smìr. Poprvé v historii tak máte k dispozici pøesné a pøesto
cenovì dostupné a snadno použitelné øešení pro integraci návrhù
pomocí 3D skenování.

Geomagic Capture je plug-and-play systém, který je plnì kompatibilní
s vaším souèasným návrhovým softwarem. A už se rozhodnete používat
Geomagic Capture CAD zásuvné moduly, nebo samostatný Geomagic
software, budete schopní rychle a snadno vytváøet inteligentní CAD
modely pøímo z vašeho skeneru.

Popuste uzdu vaší tvoøivosti
Automobiloví návrháøi i dnes používají k návrhùm modelù hlínu. A mají
k tomu dobrý dùvod. Zaèít z reálného fyzického tvaru je stále ta nejlepší
cesta k navržení a posouzení složitých tvarù. Návrh pomocí 3D
skenování vám pomùže v jakémkoliv odvìtví, protože propojuje reálný
svìt s procesem návrhu v digitálním prostøedí.

Snižte náklady na integraci a školení

Vylepšete váš CAD systém
Geomagic Capture bezproblémovì spolupracuje se SolidWorks®
a SpaceClaim® pomocí zásuvných modulù, s programy Siemens® NX™,
Solid Edge®, Creo®, Pro/Engineer® a Inventor® komunikuje pøímo skrze
dodávaný software Geomagic® Design™ X. S možností skenovat pøímo
do CADu, mùžete navrhovat vysoce komplexní souèástky rychleji,
pomocí jednoho souvislého pracovního postupu.

S Geomagic Capture dostanete snadno použitelné, dostupné øešení,
které propojuje hardware, software a CAD. Díky tomuto ucelenému
plug-and-play systému nebudete muset plýtvat èasem a prostøedky
kombinováním nìkolika produktù od ruzných výrobcù do vašeho
pracovního postupu.

Vytvoøeno pro širokou škálu použití
Pohánìno provìøenou technologií
Geomagic Capture používá nejlepší technologii ve svém oboru
vyvinutou spoleèností 3D Systems. Dostanete snadno použitelný
a pøesto velice mocný nástroj pro realizaci návrhù na základì skenování
v podobì softwaru a provìøeného skenovacího hardwaru.

Možnosti 3D skeneru
Vyberte si mezi dvìma malými, pøesto výkonnými, skenery, které využívají možnosti modrého LED svìtla k vytvoøení vysoce
pøesného modelu.
Vysoce výkonný
Kompaktní a pøenosný

Volby softwaru pro návrh na bázi skenování
Zásuvné moduly (pluginy) Geomagic Capture
pro CAD
Návrh na bázi skenování bezproblémovì
integrovaný do CADu

Možnosti Geomagic Capture pøenosného skeneru a flexibilního
softwaru se skvìle hodí k široké škále použití, od tìžké výroby k
prùmyslovému designu, automobilovému prùmyslu, nebo šperkaøství.
Tato nová metoda návrhu pomocí skenování pomáhá návrháøùm ve
všech odvìtvích rychle vytváøet pøesnì ten typ inovativních produktù,
které zákazníci požadují.

Geomagic Software
Výkonný samostatný software pro návrh na bázi
skenování.

Jednoduché zprovoznìní
Všestranný

Naskenuje 985 000 bodù jedním snímkem trvajícím pouhé 0,3 vteøiny
Skener se jednoduše vejde na každý stùl, je dostateènì odolný pro umístìní na podlaze obchodu.
Snadno se vejde do pøíruèního zavazadla pro pohodlnou pøepravu.
Vybalte, zapojte a jste pøipraveni skenovat. Není potøeba žádná kalibrace nebo jiné nastavení.
Pøipraven k nároènému použití, skener mùže být použit k návrhùm na základì 3D skenování, nebo
k inspekci.

Capture

Capture Mini

Velké pole zábìru
Vhodné pro støednì velké objekty. Vìtší díly mohou být skenovány po
èástech za použití pøibalených zarovnávacích terèíkù.

Menší pole zábìru
Ideální pro menší objekty jako elektronické souèástky, šperky, zubní
náhrady a ostatní pøedmìty, které potøebují vysoce pøesné mìøení.

Pøesný
Pøesnost 60 – 118 mikronù v poli zábìru.

Vysoce pøesný
Pøesnost 34-70 mikronù v poli zábìru.

Geomagic Capture Pro Pack
Geomagic Capture Pro Pack je speciálnì navržené pøenosné balení pro skener.
Toto všestrané skenovací øešení zahrnuje napájenou plnì automatickou
rotaèní podložku a nastavitelné rameno pro umístìní skenovaných pøedmìtù.
Vše je peèlivì zajištìno v kufru, který je dostateènì malý, aby se vešel do
stropní polièky a lehký tak, že ho mùžete nést kamkoliv jdete.

