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Processador 3D de grafismo em tempo real

RENDER ENGINE PARA UM WORKFLOW WTVISION COMPLETO 

O R³ Space Engine integra-se na perfeição com toda a tecnologia wTVision, 
respondendo às necessidades de qualquer canal televisivo.

O processador de grafismo da wTVision foi implementado em operações 
de MCR e PCR e em produções desportivas por todo o mundo, bem como 
em eventos especiais.

R³ SPACE ENGINE
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Um processador 3D em tempo real com vídeo em directo e saída de fill & key

FUNCIONALIDADES

● Processamento em tempo real 
● SD, HD e 4K
● Saída de Fill & Key
● Gráficos 2D e 3D
● Entrada de vídeo em direto
● Internal keyer
● Layers ilimitados
● Touch layer
● Output HDR

PRINCIPAIS VANTAGENS

● Excelente relação qualidade-preço
● Desenvolvido com Microsoft 

DirectX®
● Fácil implementação
● Integração com sistemas de 

tracking Stype 
● Integração com o Unreal Engine
● Integração com  AR³ tracking feed
● Integração com Ncam tracking 

system

R³ SPACE ENGINE
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Design de gráficos 3D de forma simples e intuitiva com saida VGA e SDI em tempo real 

FUNCIONALIDADES

● Ferramenta de animação 3D em 
tempo real

● Gráficos 2D e 3D
● Saída de Fill & key
● Importação de modelos de 

terceiros
● Entrada de vídeo em directo
● 2D e 3D DVE
● 32-bit video textures
● Web page/browser como textura
● Editor de animação Keyframe
● 2D e 3D scrolls
● Primitivas e objectos sensíveis 

aos eventos de toque
● Suporta 8-bit e 16-bit Bits por 

canal (BPC)

PRINCIPAIS VANTAGENS

● Extremamente fácil de utilizar
● Acelerado para uma melhor 

experiência de utilização
● Suporta qualquer arquitetura 

com DirectX® 11
● Fácil implementação

R³ SPACE DESIGNER
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Os R³ Space Engine e R³  Space Designer são o software escolhido por canais 
e produtores de renome em todo o mundo. 

Dependendo da complexidade do projecto, podemos adaptar estes produtos 
às suas necessidades, sejam estas apenas um ticker e um logo (branding de 
canal) ou um pack completo de gráficos com animações 3D para desporto, 
notícias, eleições ou programas de entretenimento.

ALGUNS CLIENTES



CONTACTE-NOS
Dê uma nova vida aos seus programas!

Cofinanciado por:
sales@wtvision.com
wtvision.com

https://www.wtvision.com/en/
https://www.youtube.com/wisdomtechnology
https://www.facebook.com/wtvision/
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