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DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Software de Medição M3
O M3 possui uma ampla gama de poderosas, intuitivas e amigáveis funções. Fornecido com computador tipo “All In One” com função toque na tela, contam também com
software completo que inclui captura de Imagem, detector de video, exportação de dados e interface de escala de 3 eixos (x, y e z).
Características
• Software com controle de multi toque na tela (podendo-se usar a interface convencional de teclado e mouse), fornecendo a vista da peça medida, imagem ao vivo
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do vídeo, relatórios em diversos formatos, resultados das características medidas etc.
Detector de vídeo com capacidade para captura de arestas complexas, geradas por um caminho desenhado na tela sensível ao toque ou por “mira ativa”.
Visualização em tempo real da imagem da peça com os pontos medidos selecionados.
Função de medição inteligente, que determina e mede a carcterística instantaneamente com um único toque na tela.
Mira com a função de captura de pontos, basta “clicar” para simples aquisição de pontos na borda de uma característica.
Completa vista das características medidas, podendo gerar distâncias, ângulos e complexas construções a partir da visão gráfica.
Seleção rápida permite que os dados para uma ou várias características possam ser exibidas simultaneamente com seleção inteligente.
Relatórios totalmente configuráveis, permitindo aplicação de entrada de valor de tolerâncias, nomeação de características, exportações de dados etc.
Detalhes gráficos das características: visualizações individuais com recurso de exibição de nuvem de pontos, desvios nominais, resultados da tolerância, valores
real, nominal e desvios.
Calibração da máquina óptica e câmera, com padrões e métodos de correções de vídeo e escalas.
Opera com Windows® 7, sistema operacional globalmente reconhecido para dados flexíveis, exportação e a interface com as aplicações do Windows®.

Acesse nosso catálogo digital de Medição Óptica: http://www.starrett.com.br/catalogo-de-metrologia-dimensional-optica/
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