
Software para Digitalizadores 3D
Software de digitalização 3D dos scanners da Polyga que permite a rápida captura de dados 

e dispõe de recursos avançados de pós-processamento e análise.

Flexibilidade e controle

O FlexScan3D oferece controle total 
sobre seu scanner 3D. Desde ajustar 
todas as configurações do scanner 

até recalibrar seu sistema. O 
software tem todas as ferramentas 
que você precisa para otimizar seu 

scanner para cada projeto

Desempenho confiável

O FlexScan3D existe há mais de uma 
década com atualizações de software 

todos os anos. Você está em boas 
mãos quando se trata de confiabilidade 
de software com recursos poderosos e 

um fluxo de trabalho completo.

$ $ $ $
Incluído em todos os scanners

Você obtém um conjunto 
abrangente de ferramentas de 

digitalização e pós-processamento 
3D para criar modelos 3D digitais 

completos.



Integração poderosa com o SDK de digitalização 3D

O FlexScan3D inclui uma biblioteca de API C++/C# e funções de script 
para desenvolvedores. Personalize os controles automatizados do 
digitalizador 3D e o processamento de dados adaptados especificamente 
para suas aplicações.

Saiba mais em www.polyga.com/sbsdk/

CARACTERÍSTICAS

Calibração ☑

Camera Live View ☑

Digitalização 3D: Captura em nuvem de pontos ou malha ☑

Alinhamento de digitalização: Alinhamento pela geometria, Seleção, Fino ouTarget ☑

Combinar e Finalizar: Finalização Suavizada/Precisa ☑

Editor de malha: Limpeza, Dizimação, Suavização, Erosão ☑

Automação: Compatível com a Mesa Rotativa Automática da Polyga™ para digitalização 3D em 360° ☑

Digitalização 3D em cores: Capture a cor e a textura de um objeto quando usado com câmeras coloridas ☑

Pós-Processamento Avançado: Preenchimento de Furos Interativo (Selecione um furo ou uma região para 
preenchimento de furos. Você pode controlar o processo especificando parâmetros de preenchimento de furos.)

☑

Ferramentas de Inspeção 3D: Análise de Desvio + Ferramentas de Medição ☑

Ferramenta de transformação: Posicionando dados de digitalização 3D no sistema de coordenadas mundial ☑

Recurso de plano de corte: Defina um plano de fundo e elimine-o automaticamente em todas as varreduras 
subsequentes, capturando apenas varreduras do objeto de trabalho

☑

Ajuste de Calibração: Ajuste Ballbar ☑

Interface da Linha de comando ☑

Capacidade de rodar Script ☑

Fluxo de trabalho de digitalização 3D robusto

O FlexScan3D possui ferramentas avançadas de pós-
processamento para alinhar e mesclar as digitalizações 
em um modelo 3D digital completo. Após a digitalização, 
você pode posicionar, analisar e processar os dados, o 
FlexScan3D oferece todas as ferramentas necessárias 
para converter digitalizações 3D em informações úteis.

http://www.polyga.com/sbsdk/

