
Termék ismer te tő

Checker  képszenzorok



Az intelligens képszenzor

Mi az a Checker?
A Checker egy díjnyertes képszenzor, ami magába foglal a kamerától, a beépített megvilágítástól, a változtatható 
fókusztávolságú lencsétől a ki-, és bemenetekig minden eszközt, miáltal percenként több mint 6000 alkatrészt lehet ellenőrizni, 
mindezt IP67-es védettség mellett, nagyon kis beépítési helyigénnyel. 

Hogyan működik a Checker?
A Checker egy az ellenőrzendő darabra vagy annak egy részére jellemző tulajdonság, például a gyümölcslé dobozok tetején 
levő alma grafikon megkeresésével azonosítja azt. Ez rendkívül megbízhatón azonosítja a vizsgálandó darabot és annak pontos 
helyzetét, ami fotoelektromos érzékelők esetében nem lehetséges. Az opcionális SensorView® 2 kijelző révén a felhasználó 
pontosan azt látja, amit ellenőriz, valamint láthatja a gyártási statisztikákat.
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Egyszerű és gyorsan kifizetődő lehetőséget keres gyártási technológiájának fejlesztésére?

Elsőként a  Checker® képszenzor jelent meg a piacon, ami a fotoelektromos érzékelők legjobb képességeit felhasználva 
a képfeldolgozás hatékonyságát hozta el a felhasználók és gépgyártók számára. Napjainkban a Checker® már egy 
termékcsaládot jelent, amely a kis felbontású, rendkívül gyors érzékelőktől a nagyfelbontású modellekig terjed.

A Checker előnyei 
Olyan tulajdonságokat ellenőriz, 
amelyeket más érzékelők nem 
tudnak.

Mivel a Checker érti azt, amit lát, 
olyan tulajdonságokat tud ellenőrizni, 
amelyeket más érzékelők nem tudnak, 
például a címkére nyomtatott kódot.

Egyidejűleg több alkatrész 
tulajdonságot ellenőriz.

Korlátlan azoknak az alkatrészeknek a 
száma, amelyeket egyetlen Checkerrel 
ellenőrizhet!

Megoldja a különböző alkatrészpozíciókat.

A gyártósoron jellemzően változik az alkatrészek 
pozíciója, és a Checker minden alkatrészt nyomon tud 
követni anélkül, hogy pontos anyagmozgatást igényelne.



Megtérülés a képszenzorok esetében
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Nem lenne nagyszerű, ha ugyanazt az eszközt tudná használni valamennyi termékellenőrzési feladathoz?

A Checker termékcsalád használható jelenlét/hiány alkalmazásokra és/vagy mérési alkalmazásokra. A Checker több 
“ellenőrzést” tud elvégezni mindenegyes gyártott terméken. A Cognex most már a képszenzorok széles választékát 
kínálja, így Önnek lehetősége van arra, hogy az alkalmazásának megfelelő Checkert válassza.

Függetlenül attól, hogy az ár, felbontás vagy sebesség a fontos Önnek, a Cognex az igényeinek megfelelő eszközt kínál.

Mivel a Checker alakfelismerő érzékelők egyszerűen állíthatók be, és 
könnyen telepíthetők, nagyon költséghatékony megoldást kínálnak olyan 

ellenőrzéseknél, ahol a hagyományos érzékelők nem megbízhatók, a 
teljesen kiépített alakfelismerő rendszer pedig túl költséges.

ESETTANULMÁNY

A Checker segíti az átlátszó kartondobozok 
nagysebességű rakodásának automatizálását

Egy italgyártó átlátszó kartondobozokat használ a palackozott 
italok csomagolására úgy, hogy a  márkacímkék láthatók 
legyenek a fogyasztók számára. Az automatizált csomagolás 
számára komoly feladatot jelent a palackok olyan orientálása, 
hogy a címke megfelelő része látható legyen. Nemrégiben ez 
a gyártó elsőként automatizálta sikeresen a nagysebességű 
kartondoboz rakodást Cognex Checker alakfelismerő 
érzékelőket alkalmazó kanalas automatikus kartondoboz rakodó 
használatával.

AFA Nordale, a kartondoboz készítő gépek vezető gyártója 
több cég több képszenzorát is vizsgálta, de mindegyiknél voltak 
problémák egy vagy több címketípus esetében. “Például az 
egyik képszenzor működött a piros címkék esetében, a fekete 
vagy kék címkék esetében azonban nem,” - mondta Sergiu 
Dinescu a Nordale-tól. “Egy másik képszenzor működött a piros 
és kék címkék esetében, a feketék esetében viszont nem. Ekkor 
kipróbáltuk a Cognex Checker 3G1-et, és azt állapítottuk meg, 
hogy nehézség nélkül azonosítani tudja az összes különböző 
címkét.”

Azoknak az előnyöknek a részletes listája, amelyeket a képszenzor kínál 
a gyártás számára:

Checker 4G sorozat
• Egyszerű beállítás számítógépen 

keresztül

• Szabadalmazott alkatrész felismerő 
technológia

• Megoldja mind a jelenlét, mind a 
mérési alkalmazásokat

• Nagysebességű és nagyfelbontású 
modellek kaphatók

• Korlátlan képtárolás

• Távoli beállítás és kijelzés

• PLC kommunikáció

• Logika egyedi kimenetekhez

• Akár 32 feladatváltás

• Akár 4 külön kimenet

A modell legfontosabb jellemzői
A Checker 4G7 752 * 480-as felbontást biztosít Ethernet 
támogatással az ipari protokollokhoz és intenzív LED világítással 
a kis méretű (alkat)részek detektálásához és vizsgálatához - akár 
800 (alkat)rész/perc sebességgel. A termék opcionálisan színes 
integrált világítással is elérhető.

A Checker 4G7X a legtöbb részletre kiterjedő képalkotó 
érzékelő; használatával a gyártásért felelős vezetők egyszerre 
ellenőriztethetik az alkatrész jelenlétét, méretét és pozícióját. 

A Checker 4G1 a leggyorsabb modell; nagy sebességű 
ellenőrzést tesz lehetővé a gyors gyártósoroknál, akár 6000 
(alkat)rész/perc sebességgel. 

A Checker 4G7S termék integrált színes világítással és 
szűrőkkel rendelkezik, ezekkel egy igazán egyedülálló képalkotó 
érzékelő - belépő áron.

• Selejt csökkenése
• Állásidő és karbantartás csökkentése
• PLC programozás kiküszöbölése

• A felhasználó egyszerűen tudja 
elvégezni a beállítást és karbantartást

• A gyártásirányítás egyszerűsödik

• Képek megjelenítése és rögzítése
• A telepítési költségek csökkentése
• 100%-os alkatrész ellenőrzés 
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Ellenőrzi az alkatrész méretét 
Gépjárműipari termékek

Az alkatrész helyzetének ellenőrzése 
Elektronikai termékek

Hiányzó kupakok és tételkódok észlelése 
Élelmiszeripari alkalmazások

Hiányzó palackok észlelése 
Fogyasztási termékek

• Ellenőrzi a fémalkatrész méretét megmunkálás után

• Jobb teljesítményű, mint a fotoelektromos érzékelők

• Nincs szükség állandó utánállításra

• Nincs szükség pontos rögzítésre

• Javítja a minőséget

• Csökkenti a gyártási költségeket

• Ellenőrzi az SMT alkatrész helyzetét

• Jobb teljesítményű, mint a fotoelektromos érzékelők

• Megbízható érzékelések változó pozíció és méretek esetében is

• Csökkenti az állásidőt a pozíció beállítások kiküszöbölésével és a 
visszaállítások minimálisra csökkentésével

• Nagy szalag sebesség 

• Ellenőrzi a kupakokat és kódokat a tejes dobozokon

• Jobb teljesítményű, mint a fotoelektromos érzékelők

• Megbízható érzékelés változó dobozpozíciók esetében is

• Csökkenti a selejtezési és karbantartási költségeket

• Növeli a gépsori sebességet a megállítás teljes kiküszöbölésével

• Ellenőrzi a dobozonként szükséges 12 palackot

• 13 fotoelektromos érzékelőt helyettesít

• Nincs szükség pontos rögzítésre

• Javítja a minőséget és a termelékenységet

• Növeli a gyártósori sebességet

Megfelelő vastagság

Megfelelő helyzetű 
kondenzátor

Dátum kód jelenléte

Tele dobozNem megfelelő vastagság

Hátrafelé orientált kondenzátor Hiányzó dátum kód

Hiányzó palack

Megbízható hibaellenőrzés minden iparágban
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Menet ellenőrzése furatban 
Gépjárműipari alkalmazások

Megfelelő eszköz termékszám 
Orvostechnikai termékek

Címke jelenlétének ellenőrzése 
Élelmiszeripari alkalmazások

Zárófólia és kupak jelenlétének 
ellenőrzése Fogyasztási termékek

• Észleli a menet jelenlétét a motorblokkban

• Nagyobb teljesítményű, mint az örvényáramos szondák

• Állandó pontosság a fotószenzorokkal szemben

• Megbízható eredmények

• Nincs szükség pontos darab helyzetre

• Csökkenti a fenntartási költségeket

• Ellenőrzi a megfelelő termékszámot az orvostechnikai eszközökön

• Kiküszöböli a kézi ellenőrzést

• Javítja a minőséget

• Drasztikusan csökkenti az újramegmunkálási költségeket

• Csökkenti a hibákat a gyorsabb terméksori váltások során

• Három címke jelenlétét ellenőrzi a sörös palackon 
nagysebességű (1100 p/perc) gépsoron

• Helyettesíti a nem kielégítő fotoérzékelőt

• Kiküszöböli az állandó utánállítást

• Drasztikusan csökkenti a váltási időt

• Javítja a minőséget

• Csökkenti a gyártási költséget

• Észleli a kupakot és a zárófóliát a palackokon

• Jobb teljesítményű, mint a fotoelektromos érzékelők

• Nincs szükség pontos helyzetre

• Minimálisra csökkenti a beállítást és az átállást

• Javítja a teljesítményt és csökkenti a selejtet

• Csökkenti az állásidőt a fotoszenzor beállítások kiküszöbölésével

Menet jelenléte

Megfelelő termékszám Címke jelenléte

Zárófólia jelenléteHiányzó menet

Hibás termékszám Hiányzó címke

Hiányzó zárófólia

A Checker minden iparágban használható
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Termék orientáció ellenőrzése 
Gépjárműipari termékek

Lezárás és szigetelés ellenőrzése elemen 
Fogyasztási termékek

Regisztrálás ellenőrzése  
Fogyasztási termékek

Tabletta jelenlétének ellenőrzése 
Orvostechnikai termékek

• Észleli a gépjárműipari alkatrészek nem megfelelő orientációját az 
adagoló tárban

• Jobb teljesítményű, mint a fotoelektromos érzékelők

• Sokkal kisebb költségű, mint a hagyományos alakfelismerő rendszer

• 100%-ban megfelelő orientációt biztosít

• Drámai módon csökkenti a selejtet és újramegmunkálást

• Ellenőrzi a lezárás és a szigetelés jelenlétét és helyzetét az 
elemeken

• Megbízható érzékelések változó elempozíciók esetében is

• Szükségtelen a darab pozícionálása

• Javítja a minőséget és csökkenti a visszaküldések számát

• Gyors gépsori sebességet tesz lehetővé

• Minta alapú regisztrálás

• Kiküszöböli a külön jelölések szükségességét

• Kiküszöböli az anyaghulladékot

• Rugalmas munkavégzési távolság

• Nagysebességű gyártósorokhoz... 6 m/sec-ig

• Jobb, mint a 100 μsec teljesítmény ismételhetőség

• Észleli a tabletták jelenlétét a dobozban

• Jobb teljesítményű, mint a fotoelektromos érzékelők

• Megbízható érzékelés változó dobozpozíciók esetében is

• Nagy gépsori sebesség, pozicionálás nélkül

• Minimálisra csökkenti az ellenőrzési hibákat

• Javítja a minőséget

Megfelelő orientáció

Jó darab Jelölés észlelése

Tele tablettás dobozHibás orientáció

Hiányzó szigetelés

Üres tablettás doboz

Megbízható ellenőrzések a gyártás során
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Eszköz szerelésének ellenőrzése 
Orvostechnikai termékek

Hiányzó doboztartalom észlelése 
Élelmiszeripari termékek

Sorja ellenőrzés 
Fogyasztási termékek

Megfelelő lámpa ellenőrzése 
Fogyasztási termékek

• Azonosítja az illesztőcsapokat és műanyag burkolatot

• Helyettesíti a manuális ellenőrzést

• Javítja a termékminőséget

• Drasztikusan csökkenti az újramegmunkálási költségeket

• Növeli a gyártósori sebességet

• Ellenőrzi az ízcsomag jelenlétét

• Jobb teljesítményű, mint a fotoelektromos érzékelők

• Megbízható leolvasások áttetsző betét és változó 
elempozíciók esetében is

• Csökkenti az újramegmunkálási költségeket

• Csökkenti az állásidőt az érzékelő beállítások 
kiküszöbölésével

• Észleli a műanyag sorja jelenlétét a palackban

• Kiküszöböli a több fotoelektromos érzékelő használatát

• Helyzet független

• Megbízható leolvasások változó dobozpozíciók esetében is

• Nagy gyártósori sebesség

• Módosítás nélkül kezeli a színeket

• Ellenőrzi a megfelelő méretű égőt

• Helyettesíti a fotoelektromos érzékelőket

• Kevesebb és zökkenőmentesebb váltásokat tesz lehetővé

• Javítja a minőséget

• Csökkenti a selejtköltségeket

• Növeli a termelékenységet

• Minimálisra csökkenti a fogyasztói reklamációkat

Valamennyi alkatrész jelenléte

Betét jelenléte Sorja nincs

Megfelelő méret a csomagbanValamennyi alkatrész hiányzik

Hiányzó betét Sorja van

Rossz méret a dobozban

és a gépgyártók részére.
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A Checker minden szükséges dolgot magában foglal, a beépített megvilágítástól a változtatható fókusztávolságú 
lencséig, miáltal percenként több mint 6000 alkatrészt lehet ellenőrizni – és mindez nagyon kis méretben, amit még 
a legszűkebb helyekre is be lehet építeni.

Az Ethernetes Checker 4G könnyen hálózatba integrálható. Egyetlen számítógépről távolról állíthatja be és 
jelenítheti meg a Checker(eke)t a hálózatán, kommunikálhat a vele és FTP-n keresztül korlátlan képmennyiséget 
továbbíthat tárolásra és/vagy áttekintésre.

IP67-es kábelek

• Ipari I/O

• Felhasználó által 
konfigurálható nyelő 
vagy forrás típusú 
kimenet

•  Ethernet ipari  
M12-es csatlakozó

41mm 
(1.61in)

39mm 
(1.54in)

60mm 
(2.36in)

67mm 
(2.64in)

Kompakt méret

PC

Ethernet Network

4G sorozat PLC FTP

Felhasználó által 
változtatható 
tárgytávolság és fókusz

Nagy fényerősségű 
megvilágítás fokozza 
a kontrasztot (a 4G 
sorozat látható)

IP67-es ház

A nagy dolgok kis méretben érkeznek
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A Cognex bővítette a Checker termékcsaládot annak érdekében, hogy minden alkalmazáshoz tudjunk eszközt kínálni. 
Függetlenül attól, hogy Önnek a felbontás az ár vagy a sebesség a legfontosabb, a Cognex mindenre kínál megoldást.

Fotoelektromos 
érzékelők

Képszenzorok

Vision rendszerek

Teljesítmény

Ár

A Checkerek széles kínálata

Modell típusok 4G7S  4G1  4G7 4G7X

Alkatrészkereső érzékelő a	 a	 a	 a
Ellenőrző érzékelők: Jelenlét, mérés vagy pozíció 	 a	 a	
Ellenőrző érzékelők: Jelenlét, mérés és pozíció 	 	 	 a
Ellenőrző érzékelők: Csak jelenlét a 	 	
Belső trigger  a	 a	 a
Minta újratanulás a a	 a	 a
Feladatváltás 32 32 32 32

PC szoftver beállítás a	 a	 a	 a
SensorView beállítás és kijelzés a	 a	 a	 a
Enkóderes alkatrész nyomon követés a	 a	 a	 a
Logika egyedi kimenetekhez 	 a	 a	 a
Ellenőrző érzékelők száma 4 Korlátlan	 Korlátlan	 Korlátlan

Maximális ellenőrzési sebesség 30Hz	 400Hz	 60Hz	 60Hz

Felbontás 752 x 480	 128 x 101	 752 x 480	 752 x 480

PLC kommunikáció - EtherNet/IP AOP-pal 	 a	 a	 a
PLC kommunikáció - PROFINET 	 a	 a	 a
Képek tárolása FTP-n 	 a	 a	 a
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One-Click Beállítás

A Checker egyszerűen állítható be és használható a One-Click Setup™ szoftverrel. Még az első felhasználó 
is perceken belül be tudja állítani és használni minden képzés nélkül. Egyszerűen válassza ki a beépített 
alkatrészkereső eszközt, ... helyezze a vizsgáló ablakokat az ellenőrizendő részekhez, ... majd ellenőrizzen a Checker 
használatával!

A Checker egyedi ellenőrző érzékelői a lehető legmegbízhatóbb módon ellenőrzik az alkatrészt:

A kép kijelző leegyszerűsíti a beállítást azáltal, 
hogy azt láttatja, amit az érzékelő lát.

Dinamikus súgó áll 
mindig rendelkezésre.

Lassú beállításban játssza le a filmet, vagy tekintse át a legújabb 
alkatrész hibákat. Videófelvevőhöz hasonlóan a Checker ténylegesen 
rögzíti az alkatrészek képeit!

Az elfogadás/selejt-nincs adat 
vagy beírandó paraméter jelentik 
az egyszerű érzékelő vezérlőket.

SensorView 2: Teljeskörűen konfigurált, 
tesztelt és felügyelt Checker 4G képszenzorok 
- amelyekhez nem kell számítógép!

•  Nagyméretű 8,9”-os (225 mm-es) 
intelligens kijelző

•  Beépített, Ethernet alapú  
kommunikáció

•  A Checker PC szoftverrel azonos 
felhasználói interfész

Négy 
egyszerű 
lépés  
vezeti 
végig  
Önt a 
beállí-
táson.

A Checker alkatrészkereső érzékelőnek három fontos előnye van:
1. Észleli az alkatrészt az alkatrészen levő jellemző megkeresésével.
2. A gyártósoron, a változó pozíciókban nyomon követi az alkatrészeket, így megakadályozza a pontatlan alkatrész elhelyezést.
3. Nem igényel további érzékelőket annak megállapításához, hogy jelen van-e egy alkatrész.

JELENLéT

A fényintenzitás szenzorok a  sötét 
vagy világos részek detektálására.

Kontraszt érzékelők arra az esetre 
ha a darab  világos és sötét 
részeket egyaránt tartalmaz: dátum 
kódok, menetek és számos egyéb 
felhasználás.

Minta érzékelők ismerik fel a darab 
alakját és jelzik ha az megjelenik.

Az él-jelenlét érzékelők az élek 
meglétét ellenőrzik.

MéRéS

Magasság érzékelők mérik az 
alkatrész vagy egy jellemző 
magasságát.

Szélesség érzékelők mérik az 
alkatrész vagy egy jellemző 
szélességét.

Átmérő érzékelők mérik az 
alkatrész vagy egy jellemző 
átmérőjét.

POZíCió

Az él-pozíció érzékelők az élek 
megfelelő elhelyezkedését ellenőrzik 
- akár 20°-os elforgatás mellett.

Az objektum-pozíció érzékelők 
az objektumok (pacák) megfelelő 
elhelyezkedését ellenőrzik.

A minta-pozíció érzékelők a minták 
megfelelő elhelyezkedését ellenőrzik 
- akár 360°-os elforgatás mellett.
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Specifikációk

A Checker 4G7 képszenzorok látómező görbéje a standard és 
az opcionális lencsék látómezőjét mutatja. 
Minden egyes négyzetrács = 1” (2,54 cm)

A Checker 4G7 képszenzorok látómező görbéje a standard 
és az opcionális lencsék látómezőjét mutatja. 
Minden egyes négyzetrács = 1” (2,54 cm)

                               

CHECKER 4G KéPSZENZOROK

ViLÁGíTÁSi éS SZŰRŐ OPCióK
4G1, 4G7, 4G7S, 4G7X  integrált vörös, kék, zöld és  
 infrared LED-ek integrált  
 élénk fehér LED-ekkel -  
 polarizált

TRiGGER BEMENET
Bemenet aktív > 10 VDC (> 6 mA)
Bemenet inaktív < 2 VDC (< 1,5 mA)
Védelem  Opto-szigetelt, polaritás  
 független

KiMENETEK
Kimenet Szilárdtest kapcsoló
Teljesítmény  100 mA, 24 VDC
Max. feszültségesés  3,5 VDC @ 100 mA
Max. terhelés  100 mA
Védelem  Opto-szigetelt, zárlat,  
 túláram és fordított polaritás  
 elleni védelem

KódOLó BEMENETEK
Differenciális A+/B+: 5-24V (50 kHz max)  
 A-/B-: Inverted (A+/B+) 
Egy végű A+/B+: 5-24V (50 kHz max)  
 A-/B-: VDC = ½ (A+/B+) 

JMUNKA-ELLENŐRZŐ BEMENETEK
Támogatott munkák 32
Bemenet aktív > 10 VDC (> 6 mA)
Bemenet inaktív < 2 VDC (< 1,5 mA)
Védelem  Opto-szigetelt, polaritás  
 független

TELJESíTMéNY
Feszültség +24 VDC (22-26 VDC)
Áramerősség  250 mA max.

KÖRNYEZETi JELLEMZÖK
Üzemi hőmérséklet  0°-50°C
Tárolási hőmérséklet  -30°-80°C
Üzemi páratartalom  0%-90%, nem lecsapódó
Üzemi tengerszint  4000 m maximum 
feletti magasság 
Rázkódás  80 Gs 5 ms-ig tengelyenként  
 (IEC 68-2-2 szerint)
Rezgés  10 Gs (10-500Hz) IEC 68-2-6  
 szerint
Védelem  IP67

PLC KOMMUNiKÁCió
EIP w/AOP, PROFINET, TCP/IP, UDP/IP
FTP képátvitel

MECHANiKAi
Méretek  67 mm x 41 mm x 60 mm 
Súly  148 g 

ÜZEMMódOK
Belső trigger, külső trigger, szabadon futás

TANÚSíTÁSOK
4G sorozat  CE,FCC,RoHS,KCC és  
 BureauVeritas

MiNiMÁLiS PC KÖVETELMéNYEK
(Csak beállításhoz szükséges)
Operációs XP™, Vista™, Microsoft® 
rendszerek  Windows 7® 32&64 bit
RAM  128 MB RAM
USB interfész  USB 1.1 (2.0 javasolt 
(3G sorozat)  a lehető legjobb  
 teljesítményhez)
Ethernet interfész  10/100 
(4G sorozat) 
Képernyő felbontás  1024 x 768 (96 DPI) vagy  
 1280 x 1024 (120 DPI)  
 kijelző

CHECKER KéPSZENZOROK
Modell alkatrészszámr
4G7S  C4G7-24S-E00
4G1  C4G1-24G-E00
4G7  C4G7-24G-E00
4G7X  C4G7-24X-E00
Megjegyzés: 
A Checker alapértelmezett, kiszállított változata 5,8 mm-
es lencsét használ. 

OPCiONÁLiS TARTOZéKOK
CKR-4G-CBL-001 Egyenes I/O kábel (5m)
CKR-200-CBL-RT-003 Derékszögű I/O kábel (1m)
CCB-84901-100X-XX Ethernet kábel(ek)
CCB-84901-6001-05 Derékszögű Ethernet kábel  
 (5 m)
C4G-BAK-000 Alap kiegészítő-készlet
CKR-200-LENSKIT  Lencsekészlet
Megjegyzés:
Az alap kiegészítő-készlet gyors kezdő útmutatót, 
Checker szoftver CD-t és rögzítőcsavarokat tartalmaz. A 
lencsekészlet 3,6, 8, 16 és 25 mm-es lencséket tartalmaz.

                               

SENSORViEw 2

MECHANiKA
Képátló mérete  8,9” (225 mm)
Méretek  9,31 x 5,75 x 1,38”  
 (236,6 x 146 x 35 mm)
Súly  468 g (16,51 oz)

FELHASZNÁLói VÁLASZTHATó NYELVEK
Angol, német, olasz, francia, spanyol, portugál, japán, 
kínai (egyszerűsített és hagyományos), koreai

ÁRAMELLÁTÁS
Üzemi feszültség +24VDC (22-26VDC)
Áramfogyasztás +5V @ 1.3A

KÖRNYEZETi JELLEMZŐK
Üzemi hőmérséklet  0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Üzemi páratartalom  0 ... 90%,  
 kicsapódás nélkül
Tárolási hőmérséklet  -10 ... 60 °C 
 (-14 - 140 °F)
Tárolási páratartalom  0 ... 90%, 
 kicsapódás nélkül
Ütődés:  80 G x 5 ms (IEC 68-2-2)
Vibráció  EN61373 szerint,  
 beleértve a következőket:  
 IEC 60068-2-6,  
 60068-2-64 6.4 és  
 60068-2-27 
Tengerszint feletti  4000 m  
magasság 
Védelem  IP65

TANÚSíTÁSOK
CE, c CSA us, FCC, RoHS, VCCI vibráció

SENSORViEw 2 ALKATRéSZAZONOSíTóK
Alkatrészazonosító  Megnevezés
SV-890-000  SensorView  
 Okos kijelző
SV-CF-000  Compact Flash kártya
Megjegyzés: 
A komplett SensorView 2 ezen két alkatrészazonosítóból áll
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Tartozékok

SensorView 2 intelligens kijelző 
A SensorView 2 nagyméretű, érintésérzékeny 8,9”-es (225 mm-es) kijelzővel rendelkezik -  
amely könnyen használható és jól látható a az üzemi területen. A beépített, Ethernet alapú 
kommunikációval a SensorView 2 bárhova telepíthető, ahol a Checker képszenzorokat 
csatlakoztatott a hálózathoz. A SensorView szoftvere a standard Checker PC szoftverrel azonos 
felhasználói interfésszel rendelkezik, így használata nem igényel betanítást.

Állítható szerelőkonzol 
Metrikus, angol méretű furatokkal. Használatával könnyen beállítható a Checker felszerelési 
szöge az optimális megvilágítás érdekében.

Kábelek
A táp és I/O, Ethernet és USB kábelek egyenes és derékszögű változatban állnak rendelkezésre.

Lencsék
A Checker lencsekészlet 3, 6, 8, 16 és 25 mm-es lencséket tartalmaz. 

Színes szűrők
Színszűrők a látható és infravörös hullámhosszokhoz (470, 525, 590, 635 és 850 nm).

Színes világítás és polarizációs opciók
Az opcionális színes megvilágítás tartozékok (többek között): vörös, kék, zöld, 
infrared és élénk fehér LED lámpákból állnak, amelyek közvetlenül integrálhatók 
a Checker termékbe. A visszavert fény, ill. a „vakítás” az opcionális polarizációs 
szűrővel csökkenthető.
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