Manual de pré-requisitos de instalação do
equipamento KaVo OP3D Vision
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Embalagem
Observe as medidas das embalagens (Comprimento X Largura X Altura):
- Caixa 01: 1,23m x 1,35m x 1,83m / Peso 367,3kg
É de responsabilidade do comprador: disponibilizar as caixas próximo ou na sala onde o
equipamento será instalado. Caso estejam em andares diferentes ou em áreas de difícil acesso, as caixas
não serão transportadas e/ou transferidas para o local da instalação pelo técnico instalador.

Sala
A sala onde o equipamento será instalado, deve conter os seguintes parâmetros:
- Espaço mínimo para instalação: 2,7m x 2,30m x 2,40 (largura x profundidade x
altura);
- Duto para passagem de cabo ethernet entre o equipamento e o computador de
aquisição;
- Ar condicionado deve estar devidamente instalado para refrigeração da sala;
- A Parede deve ser baritada;
- Peso do equipamento: 231,3 kg.

Vista Frontal
Vista Superior

Medidas em polegadas e centímetros
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Elétrica
A rede elétrica deve seguir o seguinte parâmetro:
- Linha individual;
- Verificar com o fabricante do nobreak a configuração de um disjuntor;
- Verificar com o fabricante do nobreak a configuração do fio elétrico;
- Aterramento dedicado para o equipamento;

Nobreak (Não fornecido com o produto)
O nobreak dever conter os parâmetros abaixo:
- Potência: 3 KVA;
- Tensão de Saída: 220 Volts;
- Com dupla conversão, Online;
- Com Transformador Isolador;
- Tomada 20A (saída);

Computador de laudo (Não fornecido com o produto)
O computador de laudos é onde são realizadas as impressões e analises nas imagens e pode ser
separado do computador de aquisição. É um item de extrema importância, pois falhas neste podem paralisar
a o processo de diagnostico. Com isso, sugerimos que este seja novo e com as especificações abaixo:
Sistema Operacional 64-Bit

Windows 7, 8.1 e 10 Professional/ Enterprise

Memória RAM

16GB ou mais

Processador

Core i7 ou superior

Disco Rígido (HD)

1TB ou superior

DVD-ROM

Drive de DVD para instalação dos softwares

Placa de Vídeo

NVIDIA com 2 Gb dedicado

Placa de Rede (Internet\ Rede local)

Gigabit Ethernet (1000Mb/s)

USB

4x Portas

Monitor*

24 polegadas 1920x1200 ou superior

Fonte

550W

* Para a execução de um trabalho otimizado recomenda-se esta configuração.

É de responsabilidade do comprador disponibilizar acesso à internet junto com o computador de
laudos, para que seja feita a ativação do software, acesso remoto do técnico para instalação, configuração
e comunicação com o equipamento, configuração ou reparo do software.

Data de Instalação
Após a confirmação por e-mail dos itens acima, será firmada a data de instalação com o cliente. Para
confirmar a data, nos responda o e-mail enviado. Caso necessário reagendar a data de instalação já
confirmada e/ou técnico identificar que a sala não esta dentro dos parâmetros acima que impeçam a
conclusão da instalação, todos os custos referente à remarcação de passagem aérea, multas por quebra de
agenda com hotel ou locação de automóvel entre outros, será de responsabilidade do cliente.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Instalação:
0800 774 7480
instalacao.kavo@kavokerr.com
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