
Parâmetros Técnicos

Scanner 3D Colorido 

Categoria

Visibilidade

Segurança

Tecnologia

Escaneamento colorido

Modos de alinhamento 
sem marcadores ②

Escaneamento de corpo 
humano

Máximo ④
Distância do ponto

Precisão básica

Precisão do Alinhamento ⑤
Formatos de saída

Impressão 3D

Temperatura de trabalho

Modo de conexão

Peso

Dimensões

Estrutura

Fonte de energia

Luz Estruturada Infravermelha VCSEL

Invisível

CLASSE І (eye-safe)①
Luz estruturada infravermelha de matriz linear

Suporta

Por textura/feature/alinhamento misto

Luz invisível/escaneia fios de cabelo/escaneia em ambiente escuro/
remove camadas sobrepostas devido à oscilação do corpo humano

Faixa de distância de varredura ideal entre 300 mm ~ 500 mm

Faixa de trabalho efetiva 280 mm ~ 1000 mm

Área máxima de escaneamento único de 580 mm x 550 mm

1.500.000 pontos/s

0.200 mm ~ 3 mm

Até 0.100 mm

Até 0.300 mm/m

OBJ, STL, PLY, ASC, SK

Suporta

0℃ ~ 40℃
USB 3.0

850 g

140 mm × 94 mm × 258 mm

3 conjuntos de luzes invisíveis & grupos de câmera & luzes auxiliares

iReal 2E

Fonte de Luz

Recursos de
digitalização

Taxa de medição

Detalhamento

Precisão

Saída de dados

Hardware

Objetos de tamanho
médio/grande ③
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Descrição:

1 - Laser CLASSE I é um tipo de fonte de luz de baixa energia, que não apresenta riscos biológicos e não causa danos ao corpo humano ou à pele.

2 - Quando o item tem características geométricas/características de textura contínuas, não repetitivas, ricas e variadas, ele pode ser digitalizado diretamente sem marcadores colados.

3 - Tamanho máximo de uma única varredura: recomendado não exceder 4 m. Se o tamanho do item ou os dados forem muito grandes, eles poderão ser registrados após uma digitalização 
parcial.

4 - A velocidade de varredura é de até 1.000.000 pontos/segundos no modo padrão, mas pode chegar a 1.500.000 pontos/seg. se o tamanho da memória da placa gráfica for igual ou superior a 
6GB.
5 - Suporta alinhamento de marcadores. O valor de desvio de alinhamento (valor de precisão de alinhamento) refere-se ao valor de desvio obtido medindo os centros das duas esferas padrão no 
modo de alinhamento do marcador. Se você tiver requisitos rigorosos de precisão, escolha outros scanners 3D a laser industriais da SCANTECH 3D. Fale com nossos especialistas.

Entrada: 100 - 240VAC, 50 / 60Hz

Saída : 24 = 3.75A, 90W MAX

Infrared • Invisible Light • Large FOV
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O iReal 2E maximiza o desempenho em profundidade de campo, área de digitalização, algoritmo, reprodução de 
textura e captura de detalhes. Foi especialmente projetado para objetos de tamanho médio e grande porte e 
para digitalização 3D do corpo humano.

O iReal 2E adota a tecnologia de luz estruturada infravermelha VCSEL para oferecer uma experiência de 
digitalização 3D mais segura e confortável para pessoas. Sem a necessidade de marcadores, uma rápida captura 
de textura e aquisição de geometria pode ser alcançada. Seus modos de alinhamento mistos atendem a várias 
situações de digitalização.

Artes e Design

• Esculturas de médio e grande porte (esculturas em
pedra, esculturas urbanas, esculturas em espuma,
esculturas em barro, etc.);
• Relíquias culturais (estátuas, partes de relíquias, partes
de edifícios antigos);
Treinamento de arte para pesquisas em faculdades,
design de roupas, design criativo. desenvolvimento de
produtos derivados, etc.

Aquisição digital para análise

• Análise da morfologia do crescimento das
plantas (troncos e vasos de plantas);

• Investigação forense (medição da área de
trauma humano, identificação de pegadas, etc);
• Diagnóstico médico (triagem de correção da
coluna);
• Análise comparativa 3D de mudanças na forma
do corpo digitalizado e análise da morfologia das
relíquias culturais.

Aplicações diversas

• Tapetes de carro, personalização de bagageiros;
• Modelagem para auxiliar na exibição tridimensional de
móveis (como sofás por exemplo);
• Aquisição de dados para impressão 3D.

Campo de visão Super Largo

A maior área de escaneamento é de 580 X 550 
mm, e o grande campo de visão de sua grande 
angular permite escanear objetos médios e 
grandes com rapidez e precisão.

Maior profundidade de campo

Sua profundidade de campo de varredura de 720 mm e 
sua suavidade de operação aprimorada ajudam você a 
começar facilmente.

Capacidade de emenda mais suave

Usando uma nova geração de sensores 3D e um 
algoritmo otimizado, a velocidade de coleta de dados 
chega a 1.500.000 pontos por segundo.

As características de aquisição de quadro único são 
mais abundantes, o splicing é mais suave e a eficiência 
de varredura é maior.

Escaneamento "invisível"

A luz infravermelha estruturada VCSEL é segura e invisível 
aos olhos humanos, e o processo de digitalização é mais 
confortável e seguro.

Super habilidade de escaneamento de cabelos 
e cores escuras

Sua tecnologia de luz estruturada de matriz combinada, tem 
uma adaptabilidade de material mais forte,  permitindo que 
ele não somente digitalize mais itens de cor preta, mas 
também resolve criativamente o problema que outras 
fontes de luz são difíceis de obter durante a digitalização.

Características do produto

Aplicações

Escaneamento 3D de humanos
• Customização e recriação artística de pessoas para
impressão 3D;
• Ideal para filmes, videogames, RV, RA e para
modelamento de personagem  (pode ser combinado com
sistema de motion);
• Reabilitação médica (ortopedia da coluna, colar cervical,
prótese, imobilizador de braço, capacete ortopédico, etc.) 
• Personalização de partes do corpo humano
(personalização de roupas, personalização de fantasias de
filmes e televisão, etc.).

滚滚长江东逝水

iReal 2E
Scanner 3D colorido portátil de nível básico/profissional | Digitaliza grandes áreas | Digitaliza corpo humano


