
Go dual
OPTIV Dual Camera

Câmp vizual variat și rezoluție cu un simplu click al mouse-ului

Sistemul optic de precizie cu distanță focală fixă este conectat la două 
camere diferite și permite comutarea electronică rapidă a funcției de mărire 
fără a compromite precizia.

Vizionați videoclipul despre camera OPTIV Dual pe  
hexagonmi.com/godual

http://hexagonmi.com


Camera OPTIV Dual: Precizie înaltă de măsurare în modul „Detaliu” sau navigare simplă, 
precum și măsurare rapidă în modul „Prezentare”

Aplicație flexibilă

Măsurarea rapidă MultiCapture în modul Prezentare 
(câmp vizual mare) optimizează timpul de măsurare. 
În modul Detaliu (nivel înalt de mărire și rezoluție 
optică la nivel de sub-microni), măsurarea este 
efectuată la cel mai mare nivel de precizie.

Pentru măsurarea celor mai mici structuri 
ale obiectului, rezoluția optică și acuratețea 
de măsurare obținută pot fi reprezentate 
la scară în mod flexibil ajustând nivelul de 
mărire. În acest scop, sunt disponibile lentile 
telecentrice interschimbabile (3x, 5x și 10x).

Nivel maxim de precizie

Comutarea între modul prezentare și modul Detaliu 
este realizată în mod electronic, de exemplu fără 
reducerea preciziei din cauza deplasărilor mecanice 
ale componentelor optice.

Calitatea optică superioară a sistemului camerei OPTIV 
Dual asigură o calitate excelentă a imaginii și precizia 
măsurătorii:

• Camere monocrome CMOS de înaltă rezoluție
• Rezoluție înaltă a sistemului optic de imagistică 

pentru o captare detaliată și clară a celor mai fine 
structuri ale obiectelor, cu un contrast suficient 
de bun

• Nivel minim de deformare pentru o captare a 
imaginii apropiată de geometria reală și măsurarea 
cu precizie a piesei de lucru

• Lentile telecentrice pentru un nivel de mărire 
suficient și măsurători constante, inclusiv în cazul 
modificării poziției piesei de lucru

Camera OPTIV Dual (mod Prezentare): Măsurare 
rapidă MultiCapture în cadrul câmpului vizual

Camera OPTIV Dual (mod Detaliu): Măsurare cu 
precizie înaltă în cadrul unui câmp vizual mic

Funcția de zoom în 2 trepte asigură flexibilitatea aplicației și 
garantează cea mai mare precizie în măsurătorile optice. 
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