
Få indsigt i dine komponenters 
inderste hemmeligheder



TRACEABILITY VISIBILITY

Traceability betyder sporbarhed. 3D-CT kan med 
CT-scanning hjælpe med til, at I kan opnå en  
uforgængelig sporbarhed for jeres komponenter 
ved at skabe en digitaliseret version. Således har 
man en virtuel, perfekt komponent til rådighed - en 
Golden Sample, som i altid kan finde frem og sam-
menligne med.

Visibility betyder synlighed. 3D-CT kan ved at 
CT-scanne komponenter komme helt tæt på - og ind 
i - de mindste detaljer og utilgængelige krinkelkro-
ge. I får adgang til komponentens hemmeligheder 
og indsigt i dens egenskaber, lunker og defekter. I 
får synligt bevis og dokumentation for komponen-
tens tilstand.

Den simpleste service, vi tilbyder, er digitalisering og 
produktion af et dataset, der kan arkiveres som Golden 
Sample.

Film, snapshots og STL-filer er outputs, som giver  
tydelig, visuel indsigt i komponenter og assemblies.

HVORDAN KAN I BRUGE VISUEL OG FAKTUEL INDSIGT?

MARKETING KVALITETUDVIKLING PRODUKTION
· Dokumentér og fremvis  
 dine produkters kvalitet.
· Skab tillid og tryghed   
 ved at give dine kunder 
 indsigt og syn for sagen.

· Dokumentation af  
 verificeret kvalitet.
· Kontrol af  
 underleverandører.

· Hurtig afprøvning af 
 nye designs.
· Identifikation af uhensigts 
 mæssigheder.
· Reduktion af iterationer.

· Dokumentation af 
 processer.
· Dokumentation af output.

Vi skaber visuel og faktuel indsigt 

Metrologi i praksis
Vore rådgivere og målecenter er med til at styrke kompetence i jeres virksomheds udviklings-, kvalitets- og
produktionsafdelinger. Vi dokumenterer kvaliteten og giver større indsigt i virksomhedens komponenter og processer. 



QUALIFICATION VERIFICATION

Qualification betyder kvalificering. 3D-CT kan med 
CT-scanning hjælpe med at finde ud af, om en  
komponent fysisk svarer til det, den er designet til.  
Vi sammenligner en faktisk komponent med dens 
ideal - den 3D-part, den er skabt på baggrund af - 
og vi undersøger visuelt, om den lever op til idealet, 
og derved kan kvalificeres til anvendelse og videre 
proces.

Verification betyder verificering. 3D-CT kan ved at  
opmåle komponenter tilbyde kvantitative informa- 
tioner om en komponent, der kan anvendes 
til at afgøre dens faktuelle match med det ideel-
le emne fra kravsspecifikationen - en 2D-tegning. 
Outputtet er konkrete informationer om forhold for 
komponentens vigtigste parametre og proces. 
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Color Mappings og Plots er visuelle output, der viser 
match imellem den ideelle komponent og og den frem-
bragte. 

Det mest avancerede output er en målerapport, der fak-
tuelt angiver mål, afvigelser, forhold for tolerancer o.a.

Ved hjælp af vores ’State of the Art’ målecenter, giver vi fuldstændigt indblik i emnernes

struktur og metrologi. Jo tidligere i udviklingsforløbet en fejl findes, jo billigere er den at rette.

TID, OMKOSTNINGER OG FEJL

I får vished for, om designet fungerer og om
komponenter og produkter har den ønskede kvalitet.

Med den indsigt og rådgivning, I tilbydes hos 3D-CT, får  
reduceret Time-to-Market, færre omkostninger og en  
produktion, der kan skabe produkter uden fejl.

I får en vished om tingenes tilstand, der får jer videre.

Målecenter
· Fast samarbejdspartner, som  virksomhedens  
 eksterne måleafdeling
· Målecenter, der scanner og opmåler

Rådgivning
· Forebyggelse af fejl i design og processer
· Support og service
· Undervisning/opkvalificering



Optisk opmåling Taktil opmåling

Materialer Hvad som helst der kan 
fastholdes

Hvad som helst der tåler 
berøring af probe

Dimension Op til 300 x 200 x 200 mm Op til 900 x 700 x 500 mm

Hjørringvej 118    ·     DK-9400 Nørresundby

+45 46 19 50 00    ·     info@3D-CT.dk

CT SCANNING

CMM - Optisk og taktil opmåling

Med CT kigger vi ind i et emne fra alle leder og kanter. Vi giver 
en komplet visuel og faktuel indsigt i emnets indre og ydre 
forhold - også de der ellers ville være usynlige og allermest 
utilgængelige.

Med optiske og taktile opmålingsmetoder kan vi fastslå et 
emnes dimensioner - og herved danne en målerapport med 
faktuel indsigt. 

CT-scanning Hi-Res CT-scanning

Materialer Plast og gummi Plast og gummi

Dimension Op til Ø300 x 300 mm
10 kg

Op til Ø120 x 150 mm
4 kg

3D SCANNING

Med 3D-Scanning kan man opmåle og gengive synlige
overflader - uafhængigt af materialer.

Lille Mellem Stor

Emner 3D Scanning 3D Scanning 3D Scanning

Materialer Alle Alle Alle

Dimension 40 x 40 x 40 500 x 500 x 500 1000 x 1000 x 1000


