
Dijital 3D mikroskoplar:
Gözlüksüz. Ergonomik. Yenilikçi.

www.scalereo.eu ®
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SCALEREO, merceksiz bir dijital 3D 
çalışma mikroskobudur. 3D Global 
Solutions‘ın patentli gözlüksüz 
teknolojisi sayesinde, ergenomik 
oturma pozisyonunda 4K, 3D 
ekranda özgürce çalışmayı sağlar.

Kullanıcılar doğal bir görünüm ve mükemmel 
nesne netliği elde eder. Gözlüksüz 3D 
deneyiminden önemli ölçüde yararlanırlar: 
nesnenin derinliği 3D ekranda en iyi 
şekilde görülür ve „hissedilir“.

SCALEREO
Yeni tür mikroskopi
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Baskılı devre kartı montajı, lehim bağlantı 
denetimi ve yeniden işleme 

Tıbbi bileşenlerin üretimi için uygundur

İşleme ve 3D baskıda denetim ve kalite gü-
vencesi için fayda sağlar.

Küçük parçaların yüksek hassasiyetli 
montajı ve onarımı için mükemmeldir

Endüstri ve bilim
Geleneksel stereo mikroskoplarla karşılaştırılabilir uygulamalar

SCALEREO benzeri görülmemiş yüksek çözünürlüklü 3D hassas 
işler yapmanızı, kalite standartlarınızı optimize etmenizi ve daha 
fazla verimlilik elde etmenizi sağlar.

• Montaj ve Yapıştırma
• Çapak Alma ve Lehimleme
• Test ve kontrol

Bu gerçek derinlik algısının yeni birseviyesidir. Nesnenizin 
doğal görünümü, kolay el-göz koordinasyonu sağlar. Bu sayede 
hassas mühendislik çalışmalarınızı daha da dikkatli bir şekilde 
gerçekleştiirebilirsiniz.

• Uzamsal görüş: Derinlik mesafe ve mükemmel üç boyutluluk
• Digital Ekran
• Ayrıca gözlük kullananlar için de idealdir, çünkü gözlük 

kullanmaları gerekmez
• can sıkıcı özel gözlükler, VR 3D gözlükler veya saatçi 

büyüteçleri yok
• Serbest geniş çalışma mesafeleri

3D çekirdek teknolojisi gerçek zamanlı stereo kamera ile buluşuyor
Dijital ve gözlüksüz 3D
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Fonksiyonel bileşenler
Güvenilir ve know-how sahibi

Kullanım kılavuzunu 
www.scalereo.eu/en/oi/ 
adresinde bulabilirsiniz.

Ustaca bir tekniğin iki çeşidi
Uygun SCALEREO 3D mikroskobunuzu seçin
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• Yenilikçi bağımsız mikroskop: Digital 
ve uzamsal 3D görüntü ile derinlikte 
keskinlik

• Eğik bir pozisyonda çalışmak ve bir 
mercekten bakmak yerine, artık 
rahatça dik oturabilir ve 3D monitörde 
olağanüstü 3D görüntülemenin keyfini 
çıkarabilirsiniz.

• Ürün portföyümüz hakkında daha fazla 
bilgiyi sayfa 14‘te bulabilirsiniz

SCALEREO AddON‘u kullanarak mevcut 
optik mikroskopları oküler olmadan dijital 
3D mikroskoplara dönüştürün. 
3D yükseltme, tüm yaygın mikroskoplara 
(paralel ışın yolu ile) kolayca monte 
edilebilir.

• Optik tüpü çıkarın
• AddOn modülünü mikroskop gövdesine 

yerleştirin
• Açın ve 
• Gözlüksüz 3D monitör ile tanıdık 

mikroskobunuzda dijital olarak ve 
tüpsüz çalışmaya devam edin

• 3D görünüm ile ergonomik ve rahat dik 
duruş

designed
developed and

made in Germany

1 Yüksek çözünürlüklü gözlüksüz 3D ekran
• Yenilikçi 3D teknolojisi sayesinde benzersiz doğal görüntü
• Ergonomik oturma pozisyonu ve serbest çalışma için entegre 3D görüntü izleme 
• Yüksekliği ayarlanabilir ve eğim açısı ayarlanabilir 

2 Merkezi sinyal işleme birimi
• Masanın üzerine yerleştirin veya masanın altına monte edin

Sezgisel kontrol paneli
• Amaca bağlı olarak parlaklık, zoom ve odak kontrolü (bkz. s. 11)
• Çalışırken ellerin serbest kalması için SCALEREO Desk için opsiyonel olarak ilave ayak 

pedalı mevcuttur

3

4a SCALEREO Desk: 3D kameralı masaüstü mikroskop
• Otomatik odaklamalı kademesiz zoom sistemi
• Esnek halka aydınlatması ve aydınlatma noktaları (bkz. s. 9)

SCALEREO AddOn: Mevcut optik stereo mikroskop için 3D yükseltme
• AddOn modülü mevcut çeşitli stereo mikroskoplarla uyumludur, Örneğin Carl Zeiss, Leica 

veya Olympus gibi markalar ve diğerleri.

4b
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İster bir eğitim mikroskobu olarak ister bir toplantıda: bilgi ve de-
neyiminizi paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda, siz ve muhatabınız 
önemli ayrıntıları görebilir ve bunları doğrudan monitörde 
açıklayabilirsiniz.

Bu arada, SCALEREO ile müşterilerinize de ilham verebilirsiniz. 
Bağlantılarınıza ürününüzün benzersiz bir 3D deneyimini sunun ve 
onları bilgi birikiminizle ikna edin.

Daha hızlı süreçler için yeni bir işbirliği düzeyi: Coğrafi sınırlar 
olmadan 3D görüntülerinizi gerçek zamanlı olarak kolayca görün, 
yakalayın ve paylaşın. Ek bir 3D ekran ile canlı görüntüleri farklı 
konumlara aktarabilirsiniz.

Pratikten, pratik için
İşbirliği, eğitim ve öğretim için ideal

Yenilikçi segmentli halka armatür ve aydınlatma spotları,
düşük yansımalı aydınlatma için uygundur:
Çeşitli aydınlatma modları ile nesneyi en iyi şekilde aydınlatın veya 
aydınlatmayı istediğiniz parlaklığa kadar sürekli olarak kısın.

SCALEREO Desk için ayarlanabilir modlar:
kapalı, tüm, merkez, sol halka, sağ halka, orta halka, tüm halka

Mükemmel ışıkta
Her uygulama için optimum şekilde aydınlatılmış



3D mikroskoplarımız ergonomik bir oturma pozisyonu sağlar,
özellikle yoğun zaman gerektiren işlerde daha fazla konfor ve daha 
az yorgunluk. Artık sırt ağrısıyla iki büklüm oturmak yok, bunun 
yerine sağlığınız için iyi bir şey yapın. Kullanıcılar, canlı görüntü 
takibi ile ekranın önünde vücut ve baş için hareket özgürlüğünün 
keyfini çıkarır ve ekranın yüksekliğini ve eğimini ihtiyaçlarına göre 
ayarlayabilir. Çalışırken dik duruş, refahı ve konsantrasyonu artırır. 
Bu, işinizin kalitesini artırır ve verimliliği yükseltir. Çalışanlarınızın 
sağlığına yatırım yaparsanız, şirketinizin geleceğine de yatırım 
yapmış olursunuz: yatırımınızın ilk gününden itibaren fayda 
sağlarsınız, çünkü daha sağlıklı çalışanlar daha mutlu ve daha 
verimlidir ve daha yüksek kalitede iş sonuçları ve ürünler sağlar.

3D ekran üzerinde ergonomik çalışma
İş yerinde daha iyi sağlık için daha fazla konfor

Kumanda ünitesi üzerinden sezgisel kontrol
Tek bir düğmeye dokunarak gideceğiniz yere ulaşın
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Tüp ve mercekli klasik mikroskop Dijital merceksiz 3D stereo mikroskop SCALEREO

SCALEREO doğal bir 3 boyutlu gösterim sağlar. Uygulamanız için 
geniş bir fonksiyon yelpazesi mevcuttur.

• İhtiyaçlarınıza göre kademeli olarak büyütün veya küçültün. 
Fonksiyonların hızını kişisel hızınıza göre ayarlayabilirsiniz.

• Düzlemini hareket ettirerek ODAK noktasını değiştirin Odak 
düzlemini yukarı veya aşağı hareket ettirin.

• AUTO FOCUS‘u da rahatlıkla kullanabilirsiniz (Yalnızca SCALE-
REO Masası).

• Hata görüntülerini kolaylıkla dijital olarak kaydedin: süreçlerini-
zin eksiksiz bir dokümantasyonu için.

• VİDEO veya RESİM kayıt için kullanılabilir.

• Kalıcı olarak görüntülemek için belirlenen 3D 
görünümü DONDURUN.



Teknik veriler
İkna edici donanım ve yazılım kalitesi

Gerçek zamanlı 
görüntü takibi 

sayesinde 
monitörün önünde 

serbest hareket

Benzersiz 3D izlenim 
sol ve sağ göz için ayrı 

görüntü bilgileri 
aracılığıyla

SCALEREO Desk: 
Büyütme faktörü 

20x‘e kadar 
kademesiz değişken

Autostereo 
3D-monitör 
teknolojisi, 

3D gözlükler 
olmadan

Güvenilir hizmet
Sizin ihtiyaçlarınız, bizim iddiamız
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SCALEREO Desk SCALEREO AddOn
Aydınlık 35.000 lx‘e kadar

Çalışma alanının tek tip LED aydınlatması

Kullanılan malzemeye bağlı olarak
mikroskop sistemi:
Zeiss, Leica veya Olympus

Genişleme 20x‘e kadar kademesiz
(10x optik + 2x dijital yakınlaştırma)

Çalışma mesafesi 200 mm ila 300 mm

Görüş alanı 14 mm ila 250 mm

Otomatik Odaklama Evet

Çözünürlük 25 Lp/mm, 20 μm görünür yapı genişliğine karşılık gelir

Alan derinliği Büyütme ve diyafram ayarına bağlı olarak - 3 mm ila 20 mm

Tüm teknik veriler 
www.scalereo.eu/en/td/ 

adresinde bulunabilir.

3D-DISPLAY

Çözünürlük
4K (3.840 x 2.160)
son derece yüksek piksel yoğunluğu
13,3“ diyagonal ekran

Görüntü izleme modları fine, coarse, off, 2D forced

Görüş mesafesi yaklaşık 50-80cm (ideal: 65cm)

Amacımız, müşterilerimize ürünlerimiz hakkında yetkin teknik 
tavsiyeler sunmaktır. Bu amaçla, çözümlerimizi iş süreçlerinize 
entegre etmeniz için size mümkün olan en iyi desteği sağlıyoruz.

Şirketinizde yerinde canlı bir tanıtımın yanı sıra, size ödünç 
pozisyonlar aracılığıyla ürünlerimizi test etme fırsatı da sunuyoruz. 
Sistemlerimizden birini satın aldığınızda, personel eğitimi ve sürekli 
destek vererek şirketinizdeki entegrasyona eşlik ediyoruz. 

Web sitemizi ziyaret ederek SSS bölümlerine bakabilirsiniz. Herhangi 
bir sorunuz veya öneriniz olur ise lütfen bizim ile iletişime geçiniz.



Optimal entegre sistemler. Sistemleriniz için doğru çözüm
Uygulamalarınız için mükemmel çözüm

Kutunun dışında düşünmek
Bireysel projeler
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Müşterilerimize danıştıktan ve tavsiyelerde bulunduk-
tan sonra, standart ürünlerimize ek olarak özelleştirilmiş 
çözümler de sunuyoruz. Bunu yaparken, proje çözümü 
olarak sizin için ayrı ayrı bir araya getirebileceğimiz ve 
uygulamanız için özel çözümlerle genişletebileceğimiz 
mevcut bileşenlerden oluşan geniş bir portföyden 
yararlanabiliyoruz.

Teknik danışmanlarımız size, projeleriniz için en uygun ürünlerin 
seçiminde tavsiyede bulunmaktan mutluluk duyarlar.

3D ekranlar

• Farklı boyutlar 
• Görüntü izleme ile ve görüntü 

izleme olmadan
• Farklı taşıyıcılar ve montaj 

sı̇stemlerı̇

3D kameralar

• Zoom optikli ve zoom optiksiz
• Farklı çalışma mesafeleri
• Otomatik odaklama veya 

sabit odak uzaklığı

Hesaplama birimleri

• Kullanılan ekranlara, kamera-
lara ve kontrol elemanlarına 
bağlı olarak projeniz için 
uygun seçim

• Bilgi işlem birimlerimizin 
çeşitli arayüzler aracılığıyla 
mevcut sistemlerinize 
bağlanması

Tripodlar

İşletim elemanları

• Çeşitli el kontrol üniteleri
• Kablosuz ayak şalterleri

• Sistemlerimizin çalışma 
ortamınıza optimum enteg-
rasyonu için bireysel destek 
sistemi mümkündür

• Örneğin yanal görünümler 
için esnek destek sistemleri
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Kalite güvence konusunda zorluklar mı yaşıyorsunuz? 
3D teknolojilerimiz ile sizlere yararlı ve verimli çözümler bulmak 
ve uygulamalar yapmak için sizler ile birlikte çalışıyoruz.

3D Globalin amacı 
müşterilerimize ve 
ortaklarımıza dünya çapında 
mevcut olan en iyi 3D ekranları 
sunmaktırt

Dr. Matthias Hohenstein,
Genel Müdür

3D Global Group‘un bir üyesi olan 3D Global GmbH, 
patentli teknolojiye dayalı otostereoskopik 3D ekranların ve 
sistem çözümlerinin dağıtımını yapmaktadır. Grup, yeni bir 
otostereoskopik uzamsal deneyim çağı için 3D 
çözümleriyle dünya çapında faaliyet gösteriyor. 3D 
ekranlarının geliştirilmesi ve üretiminin tüm değer 
zincirini kontrol eder ve Böylece özel uygulamalar için 
kullanılabilmelerini sağlar. Ortaklarıyla birlikte, Dünya 
çapında 3D ekranlar, kamera ve görüntü işleme sistemleri, 
müşterilerin küresel olarak benzersiz bir şekilde mümkün 
olan en iyi canlı görüntüleri almasını sağlayacak şekilde 
optimize edilmiştir.



Yeni tür mikroskopi - dijital ve gözlüksüz 3D

KiralıkCanlı tanıtım Ürün tavsiyesi

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

3D Global GmbH 
Robert-Bosch-Str. 33 
73431 Aalen 
Almanya

+49 7361 528299 – 0
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