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Urządzenie  Mobilny Skaner 3D  

Technologia  Laser 

 

Minimalne wymagania 
techniczno-funkcjonalne 
urządzenia: 
 

Parametry minimalne dopuszczalna równoważność:  
▪ Prędkość pomiarowa nie gorsza niż 400 000 pom/sek 
▪ Pole pomiarowe 225 x250 mm 
▪ Objętość pomiarowa w zakresie 1,1 do 18m3 
▪ Skanowanie obiektów przy wykorzystaniu technologii laserowej – 

minimum 5 krzyży laserowych  
▪ Klasa lasera: II bezpieczny dla oka 
▪ Maksymalny błąd dla pola 9,1m3: 0,064mm 
▪ Maksymalny błąd dla pola 16,6m3: 0,078mm 
▪ Rozdzielczość 0,05 mm 
▪ Dokładność  0,03 mm 
▪ Dokładność objętościowa 0,02 mm + 0,06 mm/m 
▪ Maksymalny błąd graniczny dopuszczalny MPE nie gorszy niż 

0,044+(L/4*104)mm 
▪ Możliwość skanowania obiektów refleksyjnych bez konieczności 

ich specjalnego przygotowania, matowienia 
▪ Możliwość dokonywania pomiarów stykowych  
▪ Oprogramowanie współpracujące, przechwytujące dane podczas 

skanowania wraz z podglądem danych w czasie rzeczywistym, 
dające możliwość generowania powierzchniowych modeli CAD i 
ich eksportu do formatów tj. .igs, .stp, dxf , csv możliwość 
generowania elementów geometrycznych (punkt, prosta, 
płaszczyzna, kula, walec, stożek, krzywa swobodna) z możliwością 
ich edycji oraz eksportu do formatów: tj. .igs, .stp, dxf , csv,  

▪ Możliwość bieżącej oceny co do jakości i ilości akwizycji danych 
▪ Poligonizacja pobranych danych do siatki trójkątów  
▪ Możliwość ustawienia parametrów poligonizacji, 
▪ Możliwość skanowania obiektu w kilku projektach i łączenia 

poszczególnych projektów na podstawie markerów i funkcji 
best-fit 

▪ Funkcja automatycznego usuwania szumów pomiarowych,  
▪ Funkcja tworzenia układu współrzędnych dla zeskanowanego 

obiektu, 
▪ Możliwość generowania powierzchni typu NURBS,  
▪ możliwość bezpośredniego eksportu wygenerowanych obiektów 

CAD do popularnych programów CAD  
▪ Zestaw powinien zawierać wszystkie niezbędne podzespoły wraz z: 

- dostosowaną parametrycznie stacją roboczą,  
- płytami kalibracyjnymi, 
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- certyfikowanymi wzorcami do kalibracji całego systemu 
- zestawem punktów referencyjnych, 
- przewodami  
- zestawem elementów stykowych  

▪ Zestaw powinien być przystosowany do transportu (walizki 
transportowe) 

▪ Stacja robocza mobilna typu laptop o minimalnych parametrach: 
- procesor typu intel I7 (i7-7700HQ z kartą graficzną Intel®HD 
Graphics 630 (2,8 GHz, maks. 3,8 GHz z technologią Intel ® Turbo 
Boost 2.0, 6MB pamięci podręcznej L3, 4 rdzenie) 
- pamięć RAM 64GB DDR4 
- pojemność dysku twardego co najmniej 500GB SSD + 1TB HDD, 
- inżynierska karta graficzna typu nVidia Quadro z dedykowaną 
pamięcią 4 GB 
- rozdzielczość matrycy co najmniej 1920x1080 
- co najmniej dwa złącza USB w tym jedno 3.0 
- myszka bezprzewodowa  
- torba do bezpiecznego transportu  
- zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64 
bit. 
- Karta zintegrowana Intel I219-LM 1Gb/s 
- Karta bezprzewodowa IEEE 802.11 ac/a/b/g/n 
 

 

Dodatkowo: Zamawiający oczekuje: 

• Dostawy i instalacji urządzenia  

• szkolenia w terminach określonych przez zamawiającego.  

• Gwarancji: minimum 2lata  
 

 

 


