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FARO® Freestyle 2 Handheld Scanner
O Scanner 3D Mais Portátil para Captura Rápida 
e Fotorrealista da Realidade em 3D

O FARO Freestyle 2 é um scanner 3D de mão superior, 
projetado para profissionais que precisam ter a 
documentação completa da cena de forma simples e 
rápida. Oferecendo uma coleta rápida e fotorrealista 
da realidade em 3D, com resultados de exibição 
incomparáveis e em tempo real, o Freestyle 2 oferece 
mobilidade total para digitalizar até mesmo os 
espaços mais confinados e os objetos mais difíceis.

Recursos
Visualização em Tempo Real
 y Visualize e colete os dados durante a digitalização

Distâncias Variadas de Digitalização
 y A coleta de pontos em 3D começa a 0,4 metros
 y Configurável até no máximo 10 metros

Coleta de Dados em Diversas Condições de Iluminação

 y Projetado para interiores e espaços abertos iluminados, 
inclusive em ambientes nublados

 y Gera dados úteis até mesmo em escuridão total

Operação Simples com uma das Mãos

 y Equipamento leve sem cabos nem computadores volumosos

Digitalização Orientada
 y O feedback tátil alerta o operador quando é necessário fazer 
ajustes na técnica de digitalização

 y O mecanismo de rastreamento proporciona movimentos 
naturais aos usuários durante a digitalização

Compensação no Local

 y Balanço de branco e post-processing feitos na cena

 y Não exige calibração anual

Treinamento Integrado

 y Exibição da qualidade dos dados em tempo real com 
tutoriais e vídeos de treinamento integrados
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Benefícios
Flexibilidade Total
 y O Freestyle 2 é portátil e não depende de computadores 
volumosos

 y A unidade independente oferece liberdade para digitalizar 
em torno de objetos ou dentro de espaços

Economia de Tempo
 y Digitalize cenas e objetos completos em minutos
 y Colete dados com mais detalhes em menos tempo 

Resultados Fotorrealistas
 y Obtenha dados em 3D em cores e de alta qualidade com até 
0,5 mm de precisão

Confiança nos Dados Coletados
 y Visualize os dados durante a coleta para garantir a obtenção 
das informações adequadas

Simples e Fácil de Usar
 y Interface avançada do usuário, algoritmos de rastreamento 
proprietários, tutoriais em vídeo integrados

Especificações de Desempenho

Alcance 0,4 a 5 m (até 10 m com qualidade limitada de dados)
Recurso identificável Até 0,2 mm
Precisão de pontos em 3D1 ≤0.5 mm

Precisão de longo alcance2
Distância de 0,5 mm a 1 m
Distância de 5 mm a 5 m
Distância de 15 mm a 10 m

Densidade de pontos de imagem Até 45.000 pontos/m² a uma distância de 0,5 m
Até 10.500 pontos/m² a uma distância de 1 m

Taxa de coleta de dados3 Até 220.000 pontos/s, aumento da densidade de nuvens de pontos com o tempo

Ruído4
• Distância de 0,3 mm a 0,4 m    • Distância de 35 mm a 5 m 
• Distância de 0,75 mm a 1 m     • Distância de 100 mm a 10 m 
• Distância de 10 mm a 3 m

Condições de iluminação5 Luz diurna total, de 10.000 a 45.000 lux (desempenho reduzido sob luz solar direta)
Fonte de luz Flash de LED integrado
Volume de digitalização 39,5 m³ a 5 m (máx.)

Campo de visão (A x L)
• 420 mm × 550 mm a 0.5 m    • 2740 mm × 3160 mm a 3 m 
• 930 mm × 1170 mm a 1 m     • 3600 mm × 4160 mm a 4 m 
• 1800 mm × 2160 mm a 2 m   • 4470 mm × 5150 mm a 5 m

Tempo de exposição 0,1 ms a 7 ms (exposição automática)
Cor da textura 24 bits
Dimensões 285 mm x 256 mm x 130 mm
Conectividade HDMI, USB 3.0, WiFi
Peso 1.48 kg
Classificação IP IP 52
Compensação No local, com plataforma de compensação
Amplitude térmica operacional 0 a 40° C
Amplitude de umidade operacional Sem condensação
Proteção ocular Laser de Classe 1
Comprimento da onda 798 a 816 nm

1 Desvio padrão de 1 sigma medido em escalas de referência de comprimento entre 0,3 e 1 metro, a uma distância de 1 metro, para movimento lateral de 1 metro do 
scanner usando alvos para medição de distância | 2 Erro típico em distâncias medidas | 3 A densidade de pontos depende da superfície digitalizada e das condições de 
iluminação | 4 RMS | 5 Alcance limitado e densidade de pontos em luz solar 
* Resistente à poeira 5. Resistente à água 2: Resistente a gotas de água com o dispositivo na posição ociosa padrão, com o sensor voltado para baixo. 
Especificações do PC móvel 
Microsoft Windows 10 pro, Intel® Core™ i7 de 64 bits 
Disco rígido de 256 GB com 16 GB de RAM 
HDMI, USB 3.0 portas, WiFi


