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میزان فرمان سه بعدی سواریمیزان فرمان سه بعدی سواری
3D3D

TD3200L
دوربین بی سیمدوربین بی سیم

دوربین سه بعدی با انتقال داده بلوتوثیدوربین سه بعدی با انتقال داده بلوتوثی
ابعاد بهینه شدهابعاد بهینه شده

جهت استفاده روی انواع جک و حتی زمین جهت استفاده روی انواع جک و حتی زمین 
دوربین 5 مگا پیکسلدوربین 5 مگا پیکسل

جهت خواندن اطالعات از دورترین نقاطجهت خواندن اطالعات از دورترین نقاط

کنترلر روی دوربینکنترلر روی دوربین
هر دوربین دارای یک صفحه نمایش کوچک و 5 کلید هر دوربین دارای یک صفحه نمایش کوچک و 5 کلید 
ناوبری جهت تنظیمات بدون مراجعه به کنسول اصلیناوبری جهت تنظیمات بدون مراجعه به کنسول اصلی

گیره های چرخ 4 ناخنگیره های چرخ 4 ناخن
نصب سریع و ایمننصب سریع و ایمن

آزاد سازی فضا کارگاهآزاد سازی فضا کارگاه

محافظ ضد ضربه دوربینمحافظ ضد ضربه دوربین

با اتصال دوربین به جک، دیگه نیاز به ستون اضافی با اتصال دوربین به جک، دیگه نیاز به ستون اضافی 
مانند دستگاه صلیبی نیستمانند دستگاه صلیبی نیست

محافظ های یکپارچه ی پالستیکی ضد ضربهمحافظ های یکپارچه ی پالستیکی ضد ضربه
اتصال سریع اتصال سریع 

باطری پرقدرت با آزادسازی سریعباطری پرقدرت با آزادسازی سریع

محل نصب ثابت دوربین محل نصب ثابت دوربین 

اتصال سریع دوربین به انواع جک با طراحی مفصلیاتصال سریع دوربین به انواع جک با طراحی مفصلی

طراحی شده جهت 8 ساعت کار طوالنی در روزطراحی شده جهت 8 ساعت کار طوالنی در روز

برای انواع خودرو ها و ابعادبرای انواع خودرو ها و ابعاد

نوع
تعداد دوربین

تعداد آشکارساز
تعداد زوایای قابل اندازه گیری

زوایای قابل اندازه گیری
نوع اتصال دوربین با کنسول

نوع نصب واحد اندازه گیری روی چرخ
اقالم همراه

محدوده سایز چرخ
حداکثر فاصله ی بین دو محور

حداکثر قطر چرخ

سه بعدی
4 دوربین

4 عدد
۷ زاویه

Toe,Set-back,Camber,,Caster,Thrust angel,King pin,Geometric centre line

بی سیم بلوتوثی
گیره چهار ناخن

دوربین و اتصاالت، آشکارسازها، کابینت،پرینتر، 
کامپیوتر، مانیتور ۲۲ اینچ،موس و کیبرد،

شارژر باطری دوربین ها،۲جفت گیره، یک جفت ترن تیبل

8 الی ۲4 اینچ
45۰۰ میلی متر
۹۱۰ میلی متر

TD3200L مشخصات فنی

محدوده اندازه گیریزوایای اندازه گیری

Total Toe

Partial Toe

Cornering toe

Camber

Caster

King-pin

Setback

Setback front axle

Geometric centre line

Thrust angle

Max. steering angle

+/-20°

+/-20°

+/-20°

+/-10°

+/-18°

+/-18°

+/-5°

+/-5°

+/-5°

+/-5°

+/-50°


