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A	Cognex	előnyei

Iparági vezető a teljesítmény terén
A Cognex létrejötte óta eltelt több mint negyed évszázadban 
rájöttünk, hogy egy képfeldolgozási rendszer igazi próbája az,  
hogy működik-e a való világban, igazi ipari körülmények között 
is. A teljesítmény nem csak a nagy sebességű képkészítésen és 
feldolgozáson múlik, hanem a képfeldolgozó rendszer hardver 
és szoftver elemeinek együttes hatékonyságán is. Pontosan 
ez az, amit a Cognex nyújt. Ez biztosítja a megbízható, 
megismételhető teljesítményt még a legnagyobb kihívást 
jelentő képfeldolgozási alkalmazásoknál is. 

Kivételes flexibilitás
Az In-Sight képfeldolgozási rendszerek rugalmassága számos 
területen tetten érhető: feldolgozó-teljesítmény, felbontás, 
képfeldolgozó eszközök, ccsatlakoztathatóság és kezelőfelület. 
Akár rendszer integrátor, gépgyártó vagy végső felhasználó, 
az In-Sight képfeldolgozási rendszerek egyszerűen kezelhető 
alkalmazásépítőt és hálózati környezetet biztosítanak. Az 
In-Sight termékcsaláddal a Cognex ajánlja a képfeldolgozási 
rendszerek legszélesebb skáláját is az iparban, ami lehetővé 
teszi önnek, hogy kiválassza az alkalmazási területéhez 
legmegfelelőbb platformot az önnek legmegfelelőbb áron. 

Kivételesen egyszerű kezelhetőség
Az egyszerű kezelhetőség az In-Sight rendszerek szívébe lett 
építve, kezdve az „okos” képfeldolgozó eszközökkel, amelyek 
automatikusan kiválasztják a megfelelő szolgáltatásokat, 
beállítják a paramétereket és a munkafolyamat alatt anélkül 
teszik a dolgukat, hogy további beállításra lenne szükség. Az 
EasyBuilder szoftver kezelőfelülete mindent biztosít, ahhoz, hogy 
egyszerűen és könnyen üzembe állíthassunk egy megbízható 
rendszert. A rendszer nem igényel programozást, ezért az 
alkalmazásokat gyorsan fel lehet építeni. Az In-Sight biztosítja 
továbbá a legteljeskörűbb és legkönnyebben használható 
kommunikációs platformokat PLC-khez, robotokhoz, ipari 
kommunikációs hálózatokhoz és HMI eszközökhöz.

Extrém strapabírás

Minden In-Sight rendszer független, kompakt képfeldolgozási 
rendszer, amihez nincs szükség külső processzorra, vagy külön 
kamerára. Az In-Sight az egyetlen jelenleg létező képfeldolgozási 
rendszercsalád, amely ipari minőségű jellemzőkkel és 
szabványokkal rendelkezik. Ez a vibrációnak ellenálló strapabíró, 
öntött alumínium és rozsdamentes acél házakat, szigetelt M12-es 
csatlakozókat, és IP67 és IP68 védelmet biztosító lencsevédőket 
jelent, amik védenek a por és a nedvesség ellen. Mindez együtt 
biztosítja a nyugodt munkát az üzemben.
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Széles	típusválaszték

A Cognex In-Sight termékcsaládja az iparágban található legszélesebb választékot nyújtja a 
képfeldolgozó rendszerekből, ami azt jelenti, hogy alkalmazásához korrekt áron választhatja ki 
a megfelelő eszközt. Minden In-Sight modellhez ugyanaz az In-Sight Explorer szoftver tartozik. 
Az In-Sight rendszer egyedi ellenőrzési feladatra is használható, de a teljes gyártósorra kiterjedő 
képfeldolgozó hálózat is kiépíthető velük.

In-Sight 7000
Kicsi, erős és intelligens.
Az új In-Sight 7000 kompakt kamera rendszer igazi forradalmat jelent a gépi 
képfeldolgozásban, hatékony képfeldolgozó eszközöket és gyorsabb képkészítést hozott. 
Külső megvilágításokat nemcsak meghajtani de szabályozni tudja és gyakorlatilag bármilyen 
vizsgálati szituációhoz van elég bemeneti és kimeneti kapacitása – mindez kompakt, IP67 
védettségű kivitelben, amivel a rendszer minden eddiginél több helyen lesz alkalmazható.

In-Sight Micro
Legyen kicsi. Legyen intelligens. Legyen könnyű.
Az In-Sight Micro 30 mm x 30 mm x 60 mm-es méretével a legkisebb képfeldolgozó kamera 
sorozat. Az Etherneten keresztül megtáplált (PoE) ultra kicsi képfeldolgozó rendszer a helyes 
választás, ha kevés a hely. A többféle teljesítményű és sokféle eszközkészlettel kapható In-
Sight Micro szinte minden képfeldolgozási igényt igényt képes kielégíteni.. 

In-Sight 5000
Strapabíró, megbízható és teljesítőképes.
Az In-Sight 5000 sorozat úttörő képfeldolgozó rendszere több mint tizenöt különböző típust 
foglal magában, köztük a nagy sebességű, a nagy felbontású színes, az azonosító, a line-scan, 
a rozsdamentes acél és egyéb típusokat… mindezeket viharedzett, IP67 védettségű kivitelben. 
Az In-Sight 5000 alkalmazható a legnagyobb igénybevételt jelentő környezetekben is.

In-Sight 500
Nagyon nagy sebességű gyártási folyamatok ellenőrzésére.
Az In-Sight 500 képfeldogozó rendszer nagy teljesítményű, mindez strapabíró IP65 védettségű 
kivitelben. Az In-Sight 500 képfeldolgozó rendszer olyan speciális gyorsított felvételre képes, 
amellyel másodpercenként akár 500 képfelvétel sebességgel tud részképeket felvenni. Az In-
Sight 500 szokásos programozói felületén felül gazdag eszköztárat és modern kommunikációs 
módszereket is kínál.

Nagyon	nagy	
felbontás

Nagyon	nagy	
teljesítmény

Nagyon	nagy	
percenkénti	
képfelvétel

Line-scan
Beépített	

megvilágítás
Legkisebb

	profilú
IP67		

védettség
Csak	OCR	

típus
Színes Kódolvasás

In-Sight	7000 • • • •

In-Sight	Micro • • •

In-Sight	5000 • • • • • •

In-Sight	500 • • •
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In-Sight	7000	sorozat

Kivitel
Maró környezetnek ellenálló, IP67 védettségű ház.

Csatlakozóks
Ethernet, táp és I/O csatlakozás ipari M12 
csatlakozókkal.

Objektívek
C-foglalatú lencsékkel kompatibilis.

Világítás megtáplálás és szabályozás
A legtöbb képfeldolgozó rendszertől eltérően az In-Sight 7000 
intelligens kamera képes a speciális világítást közvetlenül 
megtáplálni és szabályozni, ezért nincs szükség külső 
energiaforrásra.

Méret
75mm x 55mm x 47mm, a legkarcsúbb profilú 
In-Sight képalkotó rendszer.

In-Sight 7000 típusok

Az In-Sight 7000 típusokkal kapcsolatos bõvebb információ a 19. oldalon található.

Általános felhasználás

A kínálatban különféle teljesítményű 
típusok vannak, köztük nagy 
sebességű, nagy felbontású 
típusok, a képfeldolgozó eszközök 
rugalmasságában pedig verhetetlen.

Típusok:

7010, 7020, 7050, 7200, 7400, 7402

Kódolvasás

A kódolvasó típusokhoz 1D és 2D 
kódok olvasását és ellenőrzését elvégző 
páratlan teljesítményű szoftver tartozik.
 

Típusok:

7210, 7410, 7412

OCR 

Az OCR típusok fejlett ipari 
szövegfelismerő képességekkel 
rendelkeznek.

 

Típusok:

7230, 7430, 7432
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In-Sight	Micro	sorozat

Tokozás
Cink-acél ötvözetű öntött ház 
ipari környezetbe.

Lencsék
C és CS típusú lencsék egyaránt 
használhatók. (A közdarabot a 
C típusú lencse használatához a 
kamera csomag tartalmazza.)

Méret
Az In-Sight Micro  
mérete mindössze  
30mm x 30 mm x 60 mm.

Csatlakozók
A táp és az Ethernet közös 
kábele ipari M12-es aljzatba 
csatlakozik. Az M8 csatlakozó 
a trigger és digitális jelek 
biztosításához.

In-Sight Micro modellek

Alap felbontás

Különböző teljesítményű  
In-Sight Micro modelleket 
kínálunk, amik a legnagyobb 
sebességű gyártósorokat 
is képesek kezelni a létező 
legkisebb helyet igénylő 
képfeldolgozó rendszerben. 

Modellek:

1020, 1050, 1100, 1400

Nagy felbontás

Ha nagyméretű anyagokon 
lévő apró hibák felderítése 
szükséges, vagy a precíz 
mérés a fontos, akkor 
válassza a nagy felbontású 
modelleket a nagyobb 
pontosság eléréséhez. 

Modellek:

1402, 1403, 1403C

Kódolvasók

Az In-Sight Micro 
kódolvasók a Cognex 
egyedülálló kódolvasó 
szoftverét használják az 
1D és 2D kódok olvasására 
és ellenőrzésére, és 
nagyteljesítményű  
OCR/OCV szoftvert a 
karakterláncok olvasására  
és ellenőrzésére.

Modellek:

1110, 1410, 1412, 1413

Színes

Nagy teljesítményű Extract 
Color szoftvert tartalmaznak 
az anyagok színjellemzőinek 
vizsgálatára, valamint 
robosztus teljesítményű 
Match Color szoftvert az 
anyagok és alkatrészek 
színeken alapuló 
felismerésére.

Modellek:

1100C, 1400C, 1403C

Az In-Sight Micro típusokkal kapcsolatos bővebb információ a 20. oldalon található.



6	 In-Sight	Vision	Systems

In-Sight	5000	sorozat

Rozsdamentes acél ház
IP68 szabványnak megfelelő 
ház ellenáll a maró 
környezeteknek is.

Ház/tokozás
Az öntött alumínium házak  
megfelelnek az IP67 (NEMA 6)  
szabványnak és védelmet  
biztosító lencsetokozással  
rendelkeznek.

Lencsék
C és CS típusú lencsék 
egyaránt használhatók.

Felbontás
Elérhető 640 x 480,  
1024 x 768, 1600 x 1200 és 
2448 x 2048 formátumban. 
Használható szabványos 
C-foglalatú lencsékkel.

Csatlakozók
Ethernet, soros és I/O 
csatlakozás ipari M12 
csatlakozókon keresztül.

In-Sight 5000 modellek

Alap felbontás

Strapabíró, öntött alumíniumból 
készült, szigetelt M12-es csatlakozókkal 
és beépített lencsevédő tokozással. Az  
In-Sight 5000 sorozat modelljei széles 
teljesítményválasztékot kínálnak, 
melyek mindegyike teljesíti az IP67 
(NEMA 6) szabványnak megfelelő 
védelemi követelményeket.

Modellek: 
5100, 5400, 5600

Nagy felbontás

Ha nagyméretű darabokon lévő apró 
hibák felderítése szükséges, vagy a 
precíz mérés a fontos, akkor válassza  
a nagy felbontású modelleket a 
nagyobb pontosság eléréséhez. 
Elérhető egészen 5MP-es verzióig.

Modellek: 
5401, 5403, 5603, 5605

Kódolvasók

Az In-Sight kódolvasók a Cognex 
egyedi és nagyteljesítményű kódolvasó 
szoftverét használják az 1D és 2D 
kódok olvasására és ellenőrzésére, és 
nagyteljesítményű OCR/OCV szoftvert 
a karakterláncok olvasására és 
ellenőrzésére.

Modellek: 5110, 5410, 5411, 5413, 
5610, 5613, 5614, 5615

Színes

Nagy teljesítményű ExtractColor 
szoftvert tartalmaznak az anyagok 
színjellemzőinek vizsgálatára, valamint 
robosztus teljesítményű MatchColor 
szoftvert az anyagok és alkatrészek 
színeken alapuló felismerésére.

Modellek: 
5100C, 5400C

Line Scan

Az In-Sight line scan a képet vonalról 
vonalra építi fel, miközben a vizsgálandó 
anyag elhalad a képfeldolgozó rendszer 
előtt. A képkészítésnek ez az alternatív 
formája azoknál a feladatoknál hasznos, 
amikor például egy hengeres anyagot 
360°fokban kell ellenőrizni és magas 
minőségű, nagyfelbontású képekre van 
szükség, vagy amikor nagy felületen 
található jellemzőket ellenőrzünk.

Modellek: 
5604, 5614

Nagy teljesítményű

Nagyteljesítményű sorozat 1 GHz-es 
processzort alkalmaz a Cognex képfel-
dolgozó eszközeinek nagysebességű 
futtatására, hogy a leggyorsabb 
gyártószalagokkal is lépést tudjon 
tartani. Az 5600 kapható standard, 
nagyfelbontású és line scan változat-
ban is, ami nagy rugalmasságot biztosít 
képalkotási módszer kiválasztásában.

Modellek: 5600, 5603, 5604, 5605, 
5610, 5613, 5614, 5615

Az In-Sight modellekről további információkat talál a 21 oldalon.
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In-Sight	500-as	sorozat

Megvilágítás
Beépített világítással, de a külső 
fényforrásokat is támogatja.

Kivitel
Magas igényeknek megfelelő, strapabíró 
IP65 védettségű acél présöntvény ház.

Felbontás
Elérhető formátumok: 320x240, 
640x480 és 1024x768.

Csatlakozók
Ethernet, táp és I/O csatlakozás ipari M12 
csatlakozókkal.

In-Sight 500 típusok

Normál felbontás

Nagy teljesítményű képfeldolgozó rendszer strapabíró, IP65 
védettségű házban. 

A szokásos (táblázatos) In-Sight programozói felületen felül 
gazdag eszköztárat és kommunikációs módszereket is kínáló 
In-Sight 500 ablakozni tudja a felvett képet és gyorsított 
felvételre képes, amellyel a rendszer másodpercenként akár 
500 képfelvételi sebességgel tud részképeket felvenni. 

•  Beépített megvilágítás

•  1024x768-as CMOS képalkotó

•  4 bemenet és 4 kimenet 

•  C/CS-foglalatú lencsék (Tamron javasolt)

•  Etherneten keresztüli (PoE) tápellátás

•  Szabvány képfeldolgozási külső világítás lehetősége

 

PatMax típus

A Cognex szabadalmaztatott geometriai mintafelismerési 
technológiája az alkatrész és és annak tulajdonságai 
felismerésében az ipar aranyszabványa, a legnehezebb 
körülmények között is pontos és reprodukálható 
eredményeket ad. 

A PatMax fejlett geometriai mintafelismeréses technológiával 
megbízhatóan és pontosan meghatározza az alkatrészek 
helyét. Ezzel az eszközzel még a legnehezebb körülmények 
között is jelentősen csökkenthetők vagy kiküszöbölhetők 
a pozícionálási problémák és a költségek. Alkatrész 
vagy jellemző megtalálásához a PatMax a képfeldolgozó 
rendszerekben létező legjobb eszközt és megbízhatóságot 
nyújtja.

Az In-Sight 500 típusokkal kapcsolatos bővebb információ a 20. oldalon található.
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In-Sight	kódolvasók

A Cognex In-Sight beépített kódolvasók nagy kódolvasási teljesítménnyel rendelkeznek. Ezek az 
olvasók beépített világítással, kamerával, kódolvasó szoftverrel, processzorral és kommunikációval 
rendelkeznek egy ipari minőségű rendszert alkotva, ami a ma kapható legsokoldalúbb és strapabíró 
beépített olvasóvá teszi.

Az In-Sight kódolvasók tartalmazzák az IDMAx-ot, egy 
áttörést jelentő kódolvasó szoftvert, ami a 1DMax™ és 
2DMax™ algoritmust használó, szabadalmaztatott Cognex 
PatMax technológián alapul. Az IDMax egyszerre képes 
olvasni az olyan 1D vonalkód-variációkat is, mint az UPC, 
PDF, halmozott és postai kódok, valamint az olyan 2D 
kódvariációkat mint a Data Matrix és QR, vagy a vonalkódok 
és 2D kódok keveréke. 

Az 1DMax a kategóriájában a legjobb 1D vonalkód-olvasó 
eszköz, ami irány független kódolvasásra optimalizált 
és képes extrém eltéréseket is kezelni a kontrasztban, 
homályosságban, tükröződésben, felbontásban, „nyugalmi 
zóna” megsértésében és perspektíva-torzításban. 

A 2DMax egyrészt a QR kódok olvasására lett optimalizálva 
valamint a 2D Data Matrix kódok nagyfokú eltéréseit 
képes kezelni, amik a közvetlenül a felületre felvitt (DPM) 
kódok különböző anyagokon és felületeken való eltérő 
megjelenésének következményei. A 2D Data Matrix 
kódolvasás a DPM feladatoknál egyre fontosabb része 
a gyártási folyamatoknak. Egy olvashatatlan kód akár 
le is állíthatja a gyártást és az anyag nem megfelelő 
megmunkálását eredményezheti.

Típusok:
In-Sight 7000 sorozat:  
7210, 7410, 7412

In-Sight Micro sorozat:  
1110, 1410, 1412, 1413

In-Sight 5000 sorozat:  
5110, 5410, 5411, 5413, 5610, 5613, 5614, 5615

In-Sight 500 sorozat:  
Mindegyik típus

Gyors, megbízható vonalkód olvasás
Az ipari azonosító feladatok nagy kihívást jelentenek a kódok 
megjelenésében mutatkozó eltérések, az anyag pozíciójának 
változása és a nagy sebességű gyártószalagok miatt. 

A szenzorok, a processzor architektúra és az optimalizált 
kódolvasó szoftver kombinációja lehetővé teszi az In-Sight 
beépített kódolvasóknak, hogy megfeleljenek nagy sebességű 
termelés követelményének, miközben az olvasás pontossága 
nem csökken.

Előnyök
•    1D és 2D kódok valós idejű olvasása 7200ppm (kép per 

perc) sebesség felett 

•    Tartalmazza az IDMax-ot – az iparág legmegbízhatóbb  
Data Matrix olvasó szoftverét.

•    Ipari szabványú kódminőség-felmérő képesség 1D és 2D 
kódokhoz. 

•    Gyorsan üzembe helyezhető, megbízható és robosztus 
működés.
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Ipari	kommunikáció

Az In-Sight képfeldolgozó rendszerek integrálása a már létező automatikus vezérlőrendszerekbe 
egyszerűen megoldható a Cognex Connect™ alkalmazással, mely a legátfogóbb kommunikációs csomag, 
amit képfeldolgozó rendszer valaha kínált. Akár közvetlenül kívánja csatlakoztatni az In-Sight rendszert 
egy PLC-hez, vagy robotvezérlőhöz, akár több In-Sight képfeldolgozó rendszert kíván vezérelni egy 
hálózatba kötött számítógépről, vagy HMI-ről, a Cognex Connect akadálymentes kommunikációt biztosít 
az In-Sight és az összes üzemben található gép között.

•  A Cognex Connect támogatja a vezető PLC gyártók, által 
használt nyílt szabványú protokollokat, mint a CC-link, a 
MELSEC, az Ethernet/IP, PROFINET, vagy a Modbus TCP. A 
Mitsubishi, Rockwell, Siemens, vagy bármely más PLC gyártó 
berendezéseihez való csatlakozáskor a Cognex egérkattintás 
egyszerűségével integrálódik a vezérlő rendszerekbe.

•  A robotokkal való kommunikációhoz a Cognex Connect 
előre konfigurált kommunikációs eszközöket biztosít az 
ABB, Denso, Kawasaki, Kuka, Motoman és Staubli márkájú 
berendezésekhez. Támogatja a Mitsubishi, Adept, Epson, IAI, 
Nachi, Yamaha és a többi robotgyártó termékeit is. 

•  A HMI eszközökkel, számítógépekkel és file szerverekkel 
való kapcsolathoz a Cognex Connect OPC szervert, ActiveX 
Display Controll-t, In-Sight SDK-t biztosít és támogatja a 
TCP/IP, FTP, SFTP, Telnet és Etherneten keresztüli SMTP 
protokollokat is.
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Intuitív, egyszerű használat
A vizsgálandó terület képét használva, négy egyszerű lépésben elvégezhető a rendszer adott feladathoz történő beállítása:

 START Csatlakoztassa az In-Sight képfeldolgozó rendszert a hálózathoz és állítsa be a képet.

 KONFIGuRÁLó A több mint 40 – ipari rendszerekben bizonyított – képfeldolgozó eszközt tartalmazó könyvtár 
 ESzKözöK használatával határozza meg a referenciapontokat, és vizsgálja meg a kívánt részletet. 

 A KI ÉS BEMENETI ADATOK – a bemeneti és kimeneti adatok, valamint a PLC-vel, robotokkal és a HMI-vel való 
 KONFIGuRÁLÁSA kommunikáció klikkelés alapú beállítása.

 BEFEjEzÉS Válassza ki a vizsgálat során rögzíteni kívánt képet, és csatlakoztassa hálózathoz az  
  In-Sight képfeldolgozó rendszerét.

Mindössze ennyiből áll egy alkalmazás beállítása! Annak az időnek, amit általában a képfeldolgozó rendszerek felállításának  
megtanulásával töltene, a töredéke alatt konfigurálható és beállítható az egész rendszer.

A	képfeldolgozás	soha	nem	volt	egyszerűbb

A legnagyobb teljesítményű In-Sight képfeldolgozó eszközök most már a lkönnyen használhatók is, 
mivel az In-Sight Explorer szoftverben található az EasyBulider, az egyik legegyszerűbb beállító felület. 
Ez a könnyen használható kezelői felület lépésről lépésre végigvezeti önt a képfeldolgozó alkalmazás 
beállításának folyamatán.

Az EasyBuilder nagyszerű azok számára is, akik először használnak képfeldolgozó rendszert, mivel nem igényel programozási 
ismereteket. Ezért nagyon rövid idő alatt beállítható és munkára fogható a rendszer, lehetővé téve önnek, hogy arra 
koncentráljon, ami a legfontosabb…a termékére. A fejlett képfeldolgozó eszközök és a logikus felépítés pedig az EasyBuildert a 
professzionális felhasználók számára is nagyteljesítményű kezelőfelületté teszik!

Az In-Sight Explorer lehetővé teszi, hogy a képfeldolgozó rendszerek professzionális felhasználói kihasználják a spreadsheet 
teljesítményét és flexibilitását, amellyel lehetővé válik a legnagyobb kihívást jelentő alkalmazások is programozása is.

A paletta gyors 
elérést biztosít  
az egyes 
eszközökből 
származó 
eredményekhez, 
az I/O státuszhoz 
és a beépített 
súgóhoz.

Négy 
egyszerű 
lépésben 
végig 
vezeti önt a 
szükséges 
beállításokon.

A képfeldolgozó 
eszközök  
könyvtára  
pár klikkeléssel  
konfigurálható.

Klikkelés alapú 
konfigurálás  
A megvizsgálni 
kívánt részletre 
való kattintással 
gyorsan 
aktiválhatók 
a program 
eszközei.

1

3

4

2

3

4

2

1
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Az alkalmazás futása közbeni nézet

•     A filmszalag nézet lehetővé teszi a felhasználók számára a képfeldolgozó rendszer 
működésének ellenőrzését, valamint segítséget nyújt a gyártószalagon történő hibák 
megtalálásához is. 

•     Akár 10 000 kép számítógépre való rögzítésével – melyeket megfelelt/hibás eredmények 
szerint osztályoz – óriási mennyiségű adattal szolgál arra vonatkozóan, hogy az egyes 
képfeldolgozó eszközök hogyan fognak teljesíteni a jövőben különböző körülmények 
között, és javítja a megbízhatóságot a képfeldolgozó rendszerek gyártószalagra történő 
integrálása esetén.

•     A képek közvetlenül a képfeldolgozó rendszerben való rögzítése lehetővé teszi a 
gépkezelőknek és technikusoknak, hogy valós időben felmérjék az egyes darabok hibáit, 
anélkül, hogy le kellene állítaniuk a képfeldolgozó rendszert.

I/O lab – itt 
ellenőrizhetők 
a bemeneti és 
kimeneti jelek.

Az eredménytábla 
könnyű 
átláthatóság 
érdekében egy 
helyen jeleníti meg 
az eszközökből 
származó 
eredményeket 
és segít a 
felhasználónak 
átlátni az eszközök 
referenciáit és futási 
idejét.

Feladat állapot 
– megjeleníti 
a jó és rossz 
darabok arányát 
és a projekt futási 
idejét.

A	képfeldolgozás	soha	nem	volt	egyszerűbb
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Nagyteljesítményű	képfeldolgozó	eszközök

 Eszközkategória  Előnyök  Alkalmazási területek

Az iparági vezető Cognex eszköz-gyűjtemény megbízható, és állandó teljesítményt nyújt még a legnagyobb 
kihívást jelentő képfeldolgozó alkalmazásoknál is. A feladattól függetlenül az In-Sight képfeldolgozó eszközök 
a legnehezebb feladatok megoldásához szükséges megbízhatósággal és pontossággal is rendelkeznek.

•	 a	PatMax,	az	iparág	pontossági	és	megbízhatósági	
standardja	az	munkadarabok	és	jellemzőik	lokalizálásában,	
mely	szabadalmaztatott	geometriai	alakfelismerő	
technológiát	használ	az	anyagok	nehéz	körülmények	
közötti	lokalizálására	

•	 Egyszerűsíti	a	mechanikai	szerelvényezést	és	megvilágítást,	
aminek	következtében	a	képfeldolgozó	projektek	üzembe	
helyezése	egyszerűbbé	és	olcsóbbá	válik

•	 Lehetővé	teszi	a	alkatrészek	kritikus	méreteinek	nagy	
pontosságú	meghatározását	függetlenül	az	anyagok	
tájolásának	és	megvilágításnak	a	változásaitól

•	 A	beépített	geometriai	eszköz	egyszerűvé	teszi	a	
komplex	méréseket	is

•	 Ellenőrzi	az	autógyártás	alkatrészeinek	helyes	
összeszerelését

•	 Ellenőrzi	a	csomagolt	áruk	tartalmát	és	a	csomagolást	
élelmiszereknél,	elektronikai	termékeknél	és	
gyógyszereknél

•	 Felügyeli	az	elektronikai	alkatrészek	helyes	
összeszerelését

•	 Méri	és	ellenőrzi	az	autóalkatrészek,	az	összeszerelt	
anyagok	és	a	termékjelölések	tűrését

•	 Ellenőrzi	az	orvosi	és	sebészeti	eszközök	kritikus	
tűrésadatait

•	 Az	anyag-referenciapont	meghatározó	eszközöket	
kombinálja	a	kommunikációs	protokollokkal	a	totális	
vezérlés	megvalósításához

•	 Kiváltja	a	drága	szerelvényezést	az	anyagmozgatási	
feladatoknál

•	 Lehetővé	teszi	több	anyagfajta	feldolgozását	
ugyanannál	a	robotállomásnál

•	 Rugalmas

•	 Tolerálja	a	munkadarab	„variációit”,	változásait		a	
hamis	selejtek	elkerülésének	érdekében

•	 Elutasítja	a	selejteket	működés	közben

•	 Hamis	selejtek	elutasíthatók	és	a	maszkhoz	
hozzáadhatók

•	 Nagysebességű	precíziós	anyagmozgatás	Elhelyezi	
vagy	eltávolítja	az	anyagokat	a	palettákról

•	 Beméri	a	szállítószalagon	tájolatlanul	érkező	
anyagokat	és	megfelelő	tájolással	helyezi	azokat	a	
csomagolásba

•	 Robot	segítségével	állítja	be	az	anyagot	az	anyag	
kritikus	jellemzőinek	vizsgálathoz

•	 Körvonal	és	felület	(terület)	alapú	vizsgálat	egyetlen	eszközzel

•	 Körvonal	-	és	felülethibák	érzékelése

•	 Peremhibák	érzékelése	–	alakegyeztetés

•	 Felületi	hibák	–	szennyeződések	és	karcolások	érzékelése

•	 Nyomtatási	ellenőrzés	–	szitanyomásos	emblémák		
érzékelése

•	 Lokalizálja	az	autóipar,	elektronikai,	gyógyszerészeti	
ipar	és	a	fogyasztási	cikkek	anagait	a	vizsgálatok	
elvégzéséhez

•	 Meghatározza	az	anyagok	helyét	és	elhelyezkedését	a	
robotok	számára,	kezelve	az	tájolásban,	méretben	és	
világításban	jelentkező	változásokat	is	

•	 A	darab	referenciapontjának	precíziós	meghatározása	

ANYAG REFERENCIAPONT LOKALIzÁLó ESzKözöK… NAGYON ELTÉRŐ KöRÜLMÉNYEK KözöTT IS 
MEGBÍzHATóAN ÉS PONTOSAN LOKALIzÁLjA Az ANYAGOK REFERENCIAPONTjAIT.

VIzSGÁLATI ESzKözöK… ELLENöRzI Az ALKATRÉSzEK HELYES öSSzESzERELÉSÉT ÉS FELTÁRjA Az ANYAGOK KÜLSŐ 
MEGjELENÉSÉBEN MuTATKOzó HIBÁKAT

MÉRŐESzKözöK… MEGMÉRI Az ANYAGOK KRITIKuS MÉRETEIT ÉS ELLENŐRzI A TŰRÉST

ROBOTVEzÉRLŐ ESzKözöK… KIVÁLTjÁK A SzERELVÉNYEzÉST

FLEXIBILIS FELÜLETI HIBAVIzSGÁLAT... KöRVONAL- ÉS FELÜLETHIBÁK ÉRzÉKELÉSE

•	 Nagyteljesítményű	és	megismételhető	ellenőrzési	
eredmények	függetlenül	az	anyagok	tájolásától	

•	 Lehetővé	teszi	a	felhasználók	számára	a	hibák	
típusok	szerinti
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 Eszközkategória  Előnyök  Alkalmazási területek

Nagyteljesítményű	képfeldolgozó	eszközök

•	 Az	1DMax	gyors,	pontos	és	kategóriájában	a	legjobb	
vonalkód-olvasó	eszköz

•	 A	2DMax	kezeli	a	beütéssel	felvitt	és	lézermarásos	
technika	miatt,	vagy	a	feldolgozási	folyamat	alatt	
alacsony	kontrasztúvá	és	gyenge	rajzolatúvá	vált	2D	
kódokat

•	 Akár	7200	anyagdarab	olvasása	percenként

•	 Olvassa	a	közvetlenül	a	felületre	felvitt	2D	kódokat	autó-	
és	repülőgép-alkatrészeken	valamint	gyógyszerészeti	
eszközökön

•	 Olvassa	és	nyomon	követi	az	1D	és	2D	kódokat,	valamint	
ellenőrzi	a	nyomtatási	minőség	ipari	szabványoknak	való	
megfelelését	a	fogyasztási	cikkeknél,	italoknál,	ételeknél	
és	gyógyszerészeti	termékeknél

•	 A	nem-lineáris	kalibráció	a	lencsék	és	a	perspektivikus	
torzítás	korrekciójával	javítja	a	pontosságot	és	a	
megismételhetőséget

•	 Varázsló	egyszerűvé	teszi	a	kalibrálást,	lépésről	lépésre	
végig	vezetve	a	felhasználót	a	folyamaton,	mely	a	
pixelekből	robotok	számára	feldolgozható	formátumú,	
vagy	valós	koordinátákat	generál

•	 Akkor	is	pontos	marad,	ha	a	képalkotó	rendszert	
tengelyen	kívül	helyezik	el

•	 Nagy	pontosságú	robotikus	anyagmozgatás	(felszedés	
és	lehelyezés)	standard	rögzítésnél,	valamint	a	robot	
mozgása,	vagy	helyszűke	miatti	tengelyen	kívülre	került	
rögzítésnél	is

•	 Orvosi	eszközök	kritikus	mérési	pontjainak	nagy	
pontosságú	meghatározása

•	 Színük	alapján	azonosítja	és	leválogatja	a	termékeket
•	 Ellenőrzi	az	anyagok	színét,	biztosítva	az	állandó	

minőséget
•	 Azonosítja	a	termékjelöléseket,	biztosítva	a	termékek	

helyes	jelölését
•	 Ellenőrzi	a	termékek	összeszerelését	a	részegységek	

színe	alapján
•	 Ellenőrzi	a	megfelelő	színű	tablettákat	a	gyógyszerészeti	

fóliazárású	csomagolásban	(blister	pack)	
•	 Ellenőrzi	a	LED-ek	megfelelő	színét	és	összeszerelését

SzÍNES KÉPFELDOLGOzó ESzKözöK… SzÍNÜK ALAPjÁN VIzSGÁLjA ÉS AzONOSÍTjA Az ANYAGOKAT

NAGYTELjESÍTMÉNYŰ OCV/OCR ESzKözöK... BEOLVASSA ÉS ELLENŐRzI Az ALFANuMERIKuS KARAKTERLÁNCOKAT, SzöVEGEKET

•	 Nagyteljesítményű	és	megismételhető	ellenőrzési	
eredmények	függetlenül	az	anyagok	tájolásától	

•	 Egyszerűvé	teszi	a	hibák	típusok	szerinti	kategorizálását	a	
hibákat	meghatározó	szélső	értékek	beállításával

•	 Használható	egyenes	és	kör	alakú	anyagoknál	is

•	 Meghatározza	a	minimum/maximum	eltéréseket	és	
szélességet

•	 A	hibákon	kívül	segít	megtalálni	a	hiányokat	is

•	 Ellenőrzi	az	alkatrészek	helyes	összeszerelését	és	
feltárja	az	anyagok	külső	megjelenésében	mutatkozó	
hibákat	

•	 Felismeri	az	eltéréseket	az	élek	pozíciójának	eltéréseit,	
valamint	azonosítja	a	hibákat	és	hézagokat	azok	
pozíciója	és	szélessége	alapján

•	 Felismeri	a	tömítések	szélességében	mutatkozó	
eltéréseket,	vagy	hiányokat	a	tömítés	folytonosságban

ÉLVIzSGÁLó ELLENŐRzŐ ESzKözöK

IPARI KóDOLVASó ESzKözöK… MEGBÍzHATóAN OLVASSÁK Az 1D ÉS 2D KóDOKAT CÍMKÉN VAGY Az ANYAGON

NEM LINEÁRIS KALIBRÁCIó A LEGPONTOSABB EREDMÉNYEK ÉRDEKÉBEN

•	 A	nagyteljesítményű	ExtractColor	eszköz	megtanulja	az	
egyszerű	vagy	komplex	színeket	a	szín	alapján	végzendő	
vizsgálatokhoz,	referenciapont	meghatározási	és	
azonosítási	feladatokhoz

•	 A	24	bites	felbontású	MatchColor	eszköz	megbízhatóan	
ismeri	fel	meg	még	a	legapróbb	árnyalatbeli	
különbségeket	is

•	 A	klikkelés	alapú	szín	betanítás	és	az	egyszerű	
finomhangolás	könnyűvé	teszi	a	színek	alapján	
végzendő	feladatok	kidolgozását

•	 A	színek	külső	újratanítása	lehetővé	teszi	a	színek	
számítógép	nélküli	újratanítást	az	üzemcsarnokban

•	 Beolvassa	és	ellenőrzi	a	ételek,	italok	gyógyszerek	és	a	
fogyasztási	eszközök	dátumát/tételszámát	(lot	code)	és	
az	SKU-kat

•	 Ellenőrzi	a	karakterek	olvashatóságát	és	a	helyes	
nyomtatást

•	 Olvassa	a	felületre	közvetlenül	felvitt	(DPM)	számokat	és	
karaktereket	az	autóalkatrészeken

•	 Nagyobb	leolvasási	arány

•	 Ideális	tintasugaras	nyomtatóval	készült	szöveghez

•	 Könnyen	használható

•	 Megbirkózik	a	kis	kontrasztú	és	az	egyenetlenül	
elhelyezett	betűkkel	is



14	 In-Sight	Vision	Systems

TestRun	eszköz	az	In-Sight-on

A TestRun az In-Sight Explorer szoftver egyik 
programrésze. Segítségével egy egyszerű dialógus 
ablakban könnyen elvégezhetjük a validációs teszt 
beállítását, amely így nem igényel programozást.  

A TestRun előnyei
•    A gépkezelő könnyen és automatikusan tesztelheti 

a képfeldolgozó rendszert és ellenőrizheti annak 
rendeltetésszerű működését.

•    A programtervezők a teszt segítségével 
bebizonyíthatják, hogy a képfeldolgozó rendszer 
megfelel az alkalmazás feltételeinek.

•    Segít a minőségellenőrőknek a határesetek 
azonosításában és a megfelelőségi feltételek 
finomításában.

A csak az In-Sight képfeldolgozó rendszerekben rendelkezésre 
álló TestRun segítségével a felhasználó egyszerüen 
elvégezheti a kamerás rendszer validációját növelve ezzel 
annak megbízhatóságát. Az alapkonfigurációval történő 
gyors összehasonlítás révén a felhasználó biztos lehet benne, 
hogy a programmódosítások egyéb paraméterekre nincsenek 
kihatással. A rendszerintegrátorok és a berendezésgyártók 
TestRun segítségével könnyen bebizonyíthatják, hogy a 
végfelhasználó berendezésére telepített képfeldolgozó rendszer 
kielégíti az alkalmazási feltételeket. Így a rossz eredmények is 
csökkenthetők, mivel könnyen ellenőrizhető a képfeldolgozó 
hardver megfelelő működése.

A VisionView kezelőfelületével el lehet indítani a TestRun 
alkalmazást, amely a kezelőt figyelmezteti olyan tényezőkre, 
amelyek negatívan befolyásolhatják a képfeldolgozó rendszer 
működését.

A TestRun működési elve
1.     Határérték-ellenőrzés. A képfeldolgozó programokat 

különböző beállítási paraméterek befolyásolhatják. A 
TestRun kijelöli a megfelelőségi határokat, és futtatás 
közben jelzi, ha az adott beállítási paraméterek a 
megengedett határokon kívül esnek.

2.    Selejtellenőrzés. A referencia képek gyűjteménye “jó” 
és “rossz” munkadarabokat ábrázoló mintákat tartalmaz. 
A rossz munkadarabok referenciaképei a munkadarab 
hibatípusának megfelelően tovább osztályozhatók. A 
TestRun futtatása közben a képfeldolgozó program a 
könyvtárban található összes képet kiértékeli. A TestRun 

visszaigazolja, hogy a képfeldolgozó program aktuális 
beállításai megfelelnek-e a képekre elvárt válaszoknak.

3.      Hardver-ellenőrzés. Képfeldolgozó rendszer folyamatos 
teljesítményének fenntartása csak folyamatosan jó 
képminőséggel valósítható meg. A hardverellenőrzés 
az olyan tényezők vizsgálatával mint a fókusz (élesség), 
a látómező (pozíció) és a megvilágítás (világosság) a 
képfeldolgozó rendszer által létrehozott kép integritását 
ellenőrzi.
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In-Sight	nyomon	követés	az	egészségügyben

Szerializációra felkészítve
A GS1 HUG™ (Global Healthcare User Group) „ajánlja a 
kamera alapú rendszerekbe való beruházást” az automatikus 
azonosítás területén. Ahogyan az egészségügyi termékek 
gyártói folytatják felkészülésüket a hamarosan bekövetkező 
globális nyomon követési szabványok teljesítésére, egyre 
inkább tisztába jönnek vele, hogy a termékcsomagolások 
tömeges szerializációja sokkal többet jelent, mint egyszerűen 
leolvasni a vonalkódot a csomagról. A címkén lévő összes adat 
megfelelőségét ellenőrizni kell.

Az In-Sight Track & Trace™ készen áll a kihívásra.

Teljes körű azonosítási és  
adatellenőrzési megoldás
Az In-Sight Trac & Trace a hálózatba kötött In-Sight képfel- 
dolgozó rendszerekkel együttműködve egy teljes körű azonosí-
tási és adatellenőrzési megoldást nyújt a gyógyszerészeti és 
orvosi eszközök csomagolásának szerializált címkéihez. Akár 
egy önálló címke-ellenőrző rendszert keres a nyomon követési 
beruházás tervezésének korai szakaszában, vagy már működő 
szerializációs projektjei vannak, az In-Sight Track & Trace 
kiszolgálja az aktuális igényeit és biztosítja, hogy meg tudjon 
felelni jövőbeni elvárásoknak is. 

•  Olvassa a 2D és 1D vonalkódokat, köztük a Data Matrix,  
GS1-128, GS1 DataBar és Pharmacode szabványokat is.

•  Ellenőrzi, hogy megfelelő-e a vonalkód tartalma, beleértve a 
GS1 Healthcare adatszabványnak való megfelelést is. 

•  Valós időben felméri a Data Matrix kód minőségét, azonosítva 
ezzel a kód nyomatának romlásából eredő hibákat.

•  Teljes színű képek megjelenítése grafikus overlay-el és 
operátor kontrollal. 

•  Ellenőrzi a nyomtatott szöveg pontosságát

•  Felismeri ha a címke nem megfelelő szögben áll, vagy 
elfordult.

•  Azonos operátor kezelői felületet biztosít a teljes gyártási 
folyamat során.

Az In-Sight Track & Trace kompatibilis a legtöbb InSight 
Micro és 5000-es sorozatú képfeldolgozó rendszerekkel, így 
pontosan meg tud felelni a gyártósor felbontási és feldolgozási 
sebesség követelményeinek. Mivel tucatnyi modell áll 
rendelkezésre, minden szerializációs feladat ár/teljesítmény 
követelményéhez létezik egy In-Sight képfeldolgozó rendszer. 

Az In-Sight Track & Trace a nyomon követés újfajta 
megközelítést nyújtja, ami olcsóbban felállítható, kevésbé 
bonyolult a konfigurációja és olcsóbb fenntartani. Mivel egy 
sor harmadik féltől származó termékkel is kombinálható, a 
gyógyszerészeti ipar számára rugalmasan a szerializációs 
feladathoz szabható és méretezhető, ez biztosítja, hogy 
az egyes gyártók költségvetésének és szükségleteinek a 
legjobban megfeleljen. 

Felkészítve 21 CFR Part 11 szabványra
Az In-Sight Track & Trace biztosítja az FDA 21 CFR Part 11 
verifikációs szabványhoz szükséges technikai előírásokat, 
mint a biztonságos felhasználó-azonosítást és támogatja 
az auto-matikus ellenőrzési eljárás (audit trail) generálását. 
A többszintű hozzáférés lehetővé teszi, hogy az egyes 
felhasználók csak azokhoz a kontroll eszközökhöz férjenek 
hozzá, amikhez felhatalmazással rendelkeznek. Ezen felül 
a kompakt, ’minden-az-egyben’ In-Sight ’okos kamerákat’ 
könnyebb karbantartani és beállítani a Part 11 megfeleléshez, 
mint a legtöbb Microsoft Windows számítógép alapú 
képfeldolgozó rendszereket.

Könnyen integrálható, könnyen 
használható
Az érintőképernyős felhasználói kezelőfelület segítségével 
könnyen konfigurálható és működtethető az In-Sight Track & 
Trace. Az In-Sight Track & Trace kezelői felületet a fejlesztők 
könnyen integrálhatják a pc alapú HMI, vagy más egyedi 
alkalmazásokba a Cognex HMI Display Controll for .NET 
segítségéve, ami része a csomagnak. A ’beüzemelésre kész’ 
megoldás érdekében az In-Sight Track & Trace vezérelhető 
a Cognex VisionView kezelőpaneljén, vagy a VisionView pc 
szoftveren keresztül is.

Az In-Sight Track & 
Trace kezelői felülete 
könnyen integrálható 
a pc alapú HMI és az 
egyedi alkalmazások 
alá a Cognex HMI 
Display Control for 
.NET segítségével.
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Személyre	szabható	megjelenítő

A VisionView jellemzői:
•  Három modell opció: VisionView 700 érintőképernyős; 

VisionView PC; és VisionView VGA

•  Automatikusan felismer bármilyen Cognex 
képfeldolgozó rendszert a hálózatában.

•  A Cognex In-Sight képfeldolgozó rendszerekhez  
és DataMan ipari vonalkód olvasó termékekhez

Személyre szabható megjelenítő
A VisionView operátor panel ideális a képfeldolgozó 
rendszerek üzemcsarnokban történő monitorozására és 
vezérlésére, és lehetővé teszi az adott feladat operátorok 
általi kontrollját. 

VisionView alkalmazás-szoftver
A VisionView szoftver a Cognex VisionView mindhárom 
modellén futtatható és az alábbi tulajdonságokkal 
rendelkezik:

•    V„Plug and Go” konfiguráció. Nem szükséges hozzá 
pc…csak csatlakoztassa a VisionView-t és használja az 
egyszerű beállítási módot a gyors beüzemeléshez.

•    Automatikus felismerés. A VisionView automatikusan 
felismer bármely Cognex képfeldolgozó rendszert az ön 
hálózatán.

•    Több Cognex képfeldolgozó rendszer együttes 
kezelése és párosítása. A VisionView-n akár kilenc  
In-Sight képfeldolgozó rendszer is megjeleníthető 
egyszerre mozaik nézetben.

•    Grafikus interfész. A VisionView teljes színű képeket 
jelenít meg grafikus overlay-el és operátor kontrollal. 

•    Gyors képfrissítés. A VisionView a legutóbb 
vizsgált képeket mutatja, így valós időben követheti a 
folyamatokat. 

•    A spreadsheetben létrehozott operátor vezérlők 
és Custom View-k automatikusan megjelennek a 
VisionView-ban. 

•    EasyView kijelző. Az In-Sight EasyBuilder interfész 
szoftverben kiválasztott eszközök hihetetlenül könnyen 
megjeleníthetők a VisionView képernyőjén

•    Fontok futás közbeni betanítása pc nélkül. Nem kell 
leállni az átállásoknál. Ideális OCR/OCV feladatokhoz.

Multi platform
A Cognex három platformot kínál a VisionView-hoz

1. VisionView PC szoftver
Ellenőrizze és vezérelje a képfeldolgozó alkalmazásokat 
számítógépéről a VisionView segítségével. A különböző méretű 
kijelzők rugalmasságot biztosítanak Használja a saját pc-jét 
és futassa a VisionView-t közvetlenül a számítógépen…nem 
szükséges további hardver hozzá.

2. VisionView kezelőpane
A VisionView 700 egy nagy teljesítményű, de alacsony költségű 
kezelőpanel, amely jelszóval védett felhasználói hozzáférést 
biztosít a képfeldolgozási eszközök paramétereinek és a 
vizsgálandó területek beállításához anélkül, hogy pc-e lenne 
szükség az üzemcsarnok területén.

•    Hét colos érintőképernyő teljes kontrollt biztosít a folyamatok 
futása közben

•    Négy Ethernet port biztosítja az áramellátást az In-Sight Micro 
képfeldolgozó rendszerekhez (áram Etherneten keresztül (PoE).

•    Egy LAN port lehetővé teszi a beállításhoz pc ideiglenes 
csatlakoztatását, vagy egy külső switch használatát 
akár öt további kamera csatlakoztatásához (összesen 9 
csatlakoztatott kamera). 

3. VisionView VGA
Ellenőrizze és vezérelje a képfeldolgozó alkalmazásokat VGA 
csatlakozón keresztül a VisionView interfésszel. Ez rugal-
masságot biztosít a kijelző méretében, kisebb, vagy nagyobb 
monitorok csatlakoztathatóságával a képek, eredmények, 
CustomViews és EasyViews „vezérlő szoba” stílusú megte- 
kintéséhez. A VisionView VGA többfajta felbontású VGA 
kijelzőt, és érintőképernyőt támogat. 

4. VisionView CE SL futtatása idegen CE panelen
A VisionView szoftver licensz verziója futtatható Rockwell 
PanelViewPlus, Siemens MP sorozatú és Advantec CE paneleken. 
Használja meglévő képernyőjét és takarítson meg helyet azzal, 
hogy így nincs szükség új monitor felszerelésére.



	 In-Sight	Vision	Systems	 17

Flexibilis	kijelzőopciók

Személyre szabott megjelenítés és vezérlés
A közvetlenül az In-Sight Explorerbe integrált CustomView-tól a harmadik fél HMI rendszereihez nyújtott ActiveX vezérlőkig és 
az egyedileg fejlesztett alkalmazásokig a Cognex teljes körű eszközcsomagot biztosít azon felhasználók számára, akiknek nagy 
mértékben személyre szabott operátor interfészre van szükségük. 

In-Sight Explorer CustomView
Az In-sight Explorer szoftverbe épített CustomView 
bonyolult operátori beavatkozások beállítását teszi lehetővé 
a képfeldolgozó alkalmazásokban. A grafikus vezérlők – a 
jelzőfények, gombok, adatok megjelenítése és bevitele, trend 
diagramok és szövegdobozok – a speradsheet nézetben 
találhatók, ahol beállítható az operátor panel megjelenése.  
A CustomView továbbá automatikusan megjelenik a 
VisionView-ban is.

In-Sight Software Development Kit
Az In-Sight Szofverfejlesztői Csomag (SDK) segítségével 
pontosan beállítható, az ön igényeinek megfelelően a 
nagymértékben személyre szabható, önálló felhasználói 
felület. Ez a csomag programozási felületén keresztül 
tökéletes rugalmasságot biztosít az adatok és képek 
megjelenítésében, a paraméterek változtatásban és új 
„job”-ok kezelésében.

In-Sight Display Control
Adatok és képek integrálása az In-Sight képfeldolgozó 
rendszerekből harmadik féltől származó, Windows  
alapú HMI-kbe gyorsan megtehető az In-Sight 
ActiveX Display Control segítségével. A leggyakoribb 
HMI szoftvercsomagokkal tesztelt Display Control a 
képfeldolgozást a ’kattints és húzd’ egyszerűségével 
integrálja a gépvezérlésbe.

A CustomView interfész könnyen beállítható és költséghatékony módja 
az egyedülálló vagy hálózati In-Sight képfeldolgozó rendszerek PC-ről 
történő vezérlésének.
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Kiegészítők	teljes	skálája

A rendszerintegráció egyszerűsítése és teljes körűvé tétele érdekében a Cognex többfajta opcionális 
kiegészítőt kínál, melyek speciálisan az In-Sight képfeldolgozó rendszerekben való használatra lettek 
tervezve.

Megvilágítás

A legjobb minőségű kép elérése érdekében a Cognex a 
megvilágító kiegészítők széles skáláját kínálja. Amikor az 
alapvilágítás elég a feladathoz, az integrált körvilágítás 
ideális az In-Sight képfeldolgozó rendszerek számára. Ez a 
világítás könnyen felszerelhető közvetlenül a kamerára, és 
alap megvilágítást nyújt anélkül, hogy egy különálló lámpát 
kellene vennie és felszerelnie. Az integrált körvilágítás 
kapható vörös fényű LED, vörös diffúz LED és fehér LED 
világítással.

Lencsék
A Cognex a kiváló minőségű,  
kompakt lencsék teljes skáláját  
kínálja, melyek speciálisan a  
képfeldolgozási feladatokhoz  
lettek tervezve.

Az In-Sight kódolvasó  
modellekhez a képalkotó  
rendszerek hét különböző  
fókusztávolságú lencsével kaphatók.

Kábelek
Az In-Sight kábeleik tökéletes 
teljesítményt nyújtanak strapabíró, 
rozsdamentes acél M12 
csatlakozókkal, tíz millió lineáris és 
harmincezer torziós hajlításra vannak 
hitelesítve…ideális a robotokra 
szerelt alkalmazásokhoz.

VisionView operátor kezelői panel
A VisionView operátor panel ideális a képfeldolgozó 
rendszerek üzemcsarnokban történő monitorozására és 
vezérlésére, és lehetővé teszi az adott feladat operátorok 
általi kontrollját. Többféle platformon elérhető.  

I/O modulok:
Az In-Sight I/O moduljait arra tervezték, hogy egyszerűbbé 
tegyék a csatlakozásokat és kiszélesítsék az In-Sight képfel-
dolgozó rendszerek I/O képességeit.

Rajtuk keresztül az eszközök könnyen csatlakoztathatók 
az áramforráshoz, képkészítési triggerekhez és világítás-
vezérléshez, valamint kényelmes általános be és kimeneti 
csatlakozásokat tesznek lehetővé. A strapabíró, gyorsan 
csatlakoztatható kábelek megbízható csatlakozást 
biztosítanak az In-Sight képfeldolgozó rendszerekben. Az I/O 
modulok biztosítanak még egy RS-232 kommunikációs portot 
is a soros porttal csatlakozó eszközökhöz.

További információkkal szolgál ezekről a termékekről  
és más, az In-Sight képfeldolgozó rendszert még 
teljesebbé tevő kiegészítőkről az ön Cognex értékesítő 
mérnöke vagy hivatalos Cognex partnere.

A LED mátrix fényforrások 
gazdaságos és erős fényű 
világítást nyújtanak.
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In-Sight	7000	műszaki	adatok

In-Sight 7000 sorozat

Az In-Sight termékek további technikai információiért kérjük látogassa meg a www.cognex.com/support/insight honlapot

Megjegyzések:

1)		Minden	In-Sight	képfeldolgozó	tartalmaz	1	trigger	és	bemenetet	és	2	nagysebességű	kimenetet.	Az	I/O	képességek	bővítésére	minden	In-Sight	rendszerhez	
kaphatók	I/O	modulok.

2)		A	bázis	az	In-Sight	Micro	1020	modell	sebessége;	a	feltüntetett	sebességek	nem	tartalmazzák	a	képalkotás	sebességét.	Az	5604	és	az	5614	modell	
képalkotási/beviteli	sebessége	sor	per	másodperc	alapján	van	meghatározva.

3)		A	képalkotás	sebessége	a	minimális	zársebességen	és	teljes	képméret	beolvasásán	alapul

4)		Támogatott	eszközök:

Az	alapeszközök	közé	tartozik:	fényerő,	kontraszt,	minta,	él,	pont-pont	geometria,	távolság,	szög,	pont	és	folt.

Alapvető	képeszközök	tartalma:	foltkeresés	(blob),	élkeresés,	görbe	élátmenetek	és	vonalak	felismerése,	hisztogram	és	geometriai	eszközök,	szűrők,		
alakfelismerő	és	alap	kalibrációs	eszköz.

Kibővített	eszköztár	tartalmaz	nem	lineáris	kalibrációs	és	mérő	eszközt.	A	PatMax	a	kibővített	eszköztárt	használó	modelleken	elérhető	opcionális	eszköz.

A	kódolvasó	eszköz	tartalma:	1D/2D	vonalkód	olvasás	és	ellenőrzés,	szövegolvasás	és	ellenőrzés	(OCR/OCV)	és	szűrők.

A	színes	eszköztár	tartalma:	MatchColor,	ExtractColor,	szín	hisztogram,	szín-szürkeárnyalat	szűrők	és	szín-szürkeárnyalat-különbség	szűrő.

Tartalmazza	a	Cognex	szabadalmaztatott	geometriai	mintafelismerési	technológiáját,	a	PatMax-et.	

Csak	OCR	típusuk.

				7010	 2x	 102	 •	 	 •	 	 	 	 	 IS7010-01

				7020	 2x	 102	 •	 	 •	 	 	 	 	 IS7020-01

				7050	 2x	 102	 •	 	 •	 •	 	 	 	 IS7050-01

	
			7200	 6x	 102	 •	 	 •	 •	 	 	 	 IS7200-01,		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 IS7200-11	(PatMax)

				7400	 12x	 102	 •	 	 •	 •	 	 	 	 IS7400-01,		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 IS7400-11	(PatMax)

				7402	 12x	 60	 	 •	 •	 •	 	 	 	 IS7402-01,		
			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 IS7402-11	(PatMax)

				OCR típusok

				7230	 6x	 102	 •	 	 •	 	 	 	 	 IS7230-01

				7430	 12x	 102	 •	 	 •	 	 	 	 	 IS7430-01

				7432	 12x	 60	 	 •	 •	 	 	 	 	 IS7432-01

				ID típusok

				7210	 6x	 102	 •	 	 •	 •	 	 	 	 IS7210-01

				7410	 12x	 102	 •	 	 •	 •	 	 	 	 IS7410-01

				7412	 12x	 60	 	 •	 •	 •	 	 	 	 IS7412-01
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In-Sight	Micro	és	In-Sight	500	műszaki	adatok

Az In-Sight termékek további technikai információiért kérjük látogassa meg a www.cognex.com/support/insight honlapot

			1020	 1x	 60	 	 	 •	 	 	 	 	 •	 	 ISM1020-01

			1050	 1x	 60	 	 	 •	 	 	 	 	 •	 •	 ISM1050-01

			1100	 4x	 60	 	 	 •	 	 	 	 	 •	 •	 ISM1100-01	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ISM1100-11	(PatMax)

			1100C	 4x	 58	 •	 	 •	 	 	 	 	 •	 •	 ISM1100-C01	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ISM1100-C11	(PatMax)

			1110	 4x	 60	 	 	 •	 	 	 	 	 •	 •	 ISM1110-01

			1400	 10x	 60	 	 	 •	 	 	 	 	 •	 •	 ISM1400-01	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ISM1400-11	(PatMax)

			1400C	 10x	 58	 •	 	 •	 	 	 	 	 •	 •	 ISM1400-C01	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ISM1400-C11	(PatMax)

			1402	 8x	 60	 	 	 	 	 •	 	 	 •	 •	 ISM1402-01	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ISM1402-11

			1403	 8x	 14	 	 	 	 	 	 •	 	 •	 •	 ISM1403-01	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ISM1403-11	(PatMax)	

			1403C	 8x	 7.5	 •	 	 	 	 	 •	 	 •	 •	 ISM1403-C01	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ISM1403-C11	(PatMax)

			1410	 10x	 60	 	 	 •	 	 	 	 	 •	 •	 ISM1410-01

			1412	 8x	 60	 	 	 	 	 •	 	 	 •	 •	 ISM1412-01

			1413	 8x	 14	 	 	 	 	 	 •	 	 •	 •	 ISM1413-01

			500	 10x	 100	 	 	 	 •	 	 	 	 	 •	 IS500-01	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 IS500-11	(PatMax)
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Felbontás Beállító	felület Támogatott	eszközök4
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In-Sight	5000	műszaki	adatok

In-Sight 5000 sorozat

Az In-Sight termékek további technikai információiért kérjük látogassa meg a www.cognex.com/support/insight honlapot
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			5100C	 4x	 60	 •	 	 •	 	 	 	 	 •	 •	 IS5100-C01	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 IS5100-C11	(PatMax)

			5110	 4x	 60	 	 	 •	 	 	 	 	 •	 •	 IS5110-01

			5400	 12x	 60	 	 •	 •	 	 	 	 	 •	 •

	 IS5400-01	
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			5604	 20x								44k	lines2	 	 	 	 	 	 •	 	 •	 •	 IS5604-01	
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			5614	 20x								44k	lines2	 	 	 	 	 	 •	 	 •	 •	 IS5614-01

			5615	 20x	 16	 	 	 	 	 	 	 •	 •	 •	 IS5615-01
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