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FreeScan UE Pro
SCANNER 3D A LASER PORTÁTIL DE ALTA PRECISÃO

Com o scanner 3D portátil a laser
azul da série FreeScan, o FreeScan UE PRO
faz uso da alta precisão e design ergonômico 
do modelo Freescan UE e ainda aumenta 
o nível de detalhe e controle de precisão 
global da digitalização de peças em grande 
escala. Ele adota 26+5+1 linhas de laser azul 
e integra um módulo de fotogranometria. 
Pela sua velocidade, esta solução de 
metrologia 3D profi ssional pode ser aplicada 
a cenários de digitalização de diferentes 
tamanhos e realizar inspeção de precisão 
de grau de metrologia, engenharia reversa, 
fabricação aditiva e outras aplicações.

• Alta exatidão com grau de metrologia.
• Controle de precisão global.
• Vários modos de digitalização.
• Fácil operação.
• Ampla gama de adaptações de materiais.

Pronta
Entrega

Assitência
TécnicaO FREESCAN UE PRO é um 3D 

scanner portátil multifuncional 
a laser para maior precisão 
e exatidão com  módulo 
integrado de fotogrametria. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3D System (Geomagic 
Solutions), InnovMetric 
Software (PolyWorks), 
Dassault Systemes (CATIA 
V5 & SolidWorks), PTC 
(Pro/ENGINEER), Siemens 
(NX & Solid Edge), Verisurf, 
Autodesk (Inventor, Alias, 
3DS Max, Maya, Softimage) 

Software de digitalização 
EXSCAN incluso
Fácil e efi ciente, 
com módulo de pós 
processamento, lista de 
digitalizações, alinhamento 
entre projetos, funções 
de medição básicas, 
preenchimento de furos e 
outras características.

Possui câmeras de alta 
resolução e 5 linhas paralelas 

de laser, que permite digitalizar 
objetos através de diversos 

recursos e recuperar detalhes 
de forma mais precisa.

Compatibilidade

 Modelo do produto FREESCAN UE PRO

Modo do scan  varredura de várias linhas,
varredura de linha única  digitalização fi na

Fonte de luz 26 linhas laser + linha de laser 
única 5 linhas paralelas de laser

Precisão do scan  até 0,02 mm

Velocidade do scan 1.850.000 pontos/s

Distância de trabalho  300 mm 200 mm

Profundidade de scan  170 mm - 680 mm

Faixa máxima de scan 600 mm x 550 mm

Fotogrametria Barra de escala Built-in no modo de fotogrametria

Precisão volumétrica 0,02 + 0,03 mm/m (modo padrão); 
0,02 + 0,015 mm/m (modo built-in em fotogrametria)

Classe do laser Clase 2M (seguro para os olhos)

Padrão da conexão USB 3.0

Dimensão 298 mm x 103,5 mm x 74,5 mm

Peso 840 g

Entrada de energia 12V, 5.0A

Faixa de temperatura 
de operação -20° -  40°C

Faixa de umidade de operação 10 - 90%

Certifi cações CE, FCC, ROHS, WEEE, KC

Confi guração de computador 
recomendado

OS: Win10, 64 bit; Placa Gráfi ca: NVIDIA GTX/RTX ou superior;
GeForce RTX 3060 ou superior; Memória de vídeo: ≥6G;

Processador: I7-8700; Memória: ≥ 32GB

Nota: O fabricante SHINING 3D reserva-se o direito de explicar e modifi car os parâmetros e imagens descritos neste 
folheto do produto.


