PRŮMYSLOVÉ ZPRACOVÁNÍ OBRAZU
DOSTUPNÉ PRO VŠECHNY

PŘIZPŮSOBITELNÁ A JEDNODUŠE KONFIGUROVATELNÁ
ŘEŠENÍ 2D A 3D KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ –
BĚŽÍCÍCH NA PLATFORMĚ SICK AppSpace

Řešení 2D a 3D kamerových systémů PŘEHLED

PRŮMYSLOVÉ ZPRACOVÁNÍ OBRAZU DOSTUPNÉ PRO VŠECHNY

PŘIZPŮSOBITELNÁ A JEDNODUŠE
KONFIGUROVATELNÁ ŘEŠENÍ 2D A 3D
KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ – BĚŽÍCÍCH
NA PLATFORMĚ SICK AppSpace
Díky našim řešením průmyslového zpracování obrazu dosáhnete efektivnějších a konkurenceschopnějších výrobních procesů. Splňují však vždy naše přesné specifikace?
Nyní můžete mít přizpůsobitelné 2D a 3D kamerové senzory ušité na míru vaší firmě.
Může se jednat o připravená řešení, která lze jednoduše konfigurovat bez odborníka
na průmyslové zpracování obrazu nebo programování nebo která lze upravit pro vaše
konkrétní podmínky použití. Upravit jej mohou pracovníci společnosti SICK nebo její
partneři.
Řešení, běžící na platformě SICK AppSpace, vám pomohou učinit významný krok na
cestě k budoucnosti a Industry 4.0. Jak? SICK AppSpace umožňuje vytvářet zcela nová
a přizpůsobivá řešení aplikací automatizace pro řízení kvality, určení pozice, robotické
navádění nebo track-and-trace.
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ROBOTICKÉ NAVÁDĚNÍ
3D Belt Pick
Pro vyhledání výrobků na dopravníkovém pásu p
 omocí
3D kamerového senzoru TriSpectorP1000
PLOC2D
Průmyslové zpracování obrazu pro 2D určení polohy
dílů

ŘÍZENÍ KVALITY
Pinspector 2D
2D systém řízení kvality pro bezkontaktní inspekci pinů
a ověřování přítomnosti a pozice pinů
Color Inspection and Sorting
Inspekce a třídění primárních nebo sekundárních
balených předmětů podle barvy a velikosti
Presence Inspection
Automatická inspekce přítomnosti pomocí 2D kamerových
senzorů
Label Checker
2D systém řízení kvality určený pro inspekci štítků,
s primárním zaměřením na optické rozpoznávání znaků

URČENÍ POZICE
Dolly Positioning
Přesná detekce vozíků pro přesné polohování systémů
AGV během procesu zvedání pomocí 3D snímkovací
kamery
Pallet Pocket Detection
Přesná detekce výřezů palet pomocí 3D snímkovací
kamery
InspectorP Rack Fine Positioning
Řešení přesného polohování pro jedno- a dvouúrovňové
uložení stohovacích jeřábů nebo jiných regálových
zakladačů
8025356/2020-03-06
Změny vyhrazeny
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Řešení 2D a 3D kamerových systémů SICK AppSpace

TECHNICKÁ PLATFORMA PRO VAŠE
INDIVIDUALIZOVANÉ SNÍMACÍ APLIKACE
Ekosystém, ve kterém vyvíjíte individualizované aplikace SensorApp
pro vaše senzory – samostatně nebo ve spolupráci s odborníky ze
společnosti SICK. Pro všechny aplikace a všechny technologie – používané dynamickou komunitou vývojářů. Vaše individualizované aplikace SensorApp se vytváří na základě našich inteligentních softwarových nástrojů a algoritmů. Naše existující řešení pro track-and-trace,
určování pozice, robotické navádění nebo řízení kvality lze přizpůsobit
vašim individuálním potřebám. Zcela nové aplikace SensorApp lze
také vytvořit v souladu s vašimi požadavky a maximálně přizpůsobit
vašim systémům. SICK AppSpace nabízí pomoc díky řadě zařízení
a technologií, jako jsou 2D průmyslová zpracování obrazu, 3D průmyslová zpracování obrazu LiDAR, RFID nebo integrační produkty.
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8 VĚCÍ, KTERÉ BYSTE MĚLI VĚDĚT
O SICK AppSpace

1

Jeden ekosystém pro všechny
snímací technologie – mimo
jiné včetně průmyslového
zpracování obrazu

3
5

7

Jednoduché vylepšení existujících
řešení nebo vytvoření nových upravených na míru konkrétním potřebám

4

Technická platforma pro
navrhování a provozování
snímacích aplikací

Zaměření na řešitelské aplikace,
přičemž SICK spravuje hardware
a životní cyklus API

Menší množství vývojářské práce
díky možnosti opětovného použití
aplikací SensorApp v různých
programovatelných přístrojích

8

2

Dostupná pro všechny uživatele,
nejen programátory, prostřednictvím
uživatelských rozhraní SensorApp
a grafického modelování aplikací

6

Otevřený ekosystém s nejlepší
softwarovou sadou ve své
třídě (např. HALCON, OpenCV,
knihovna algoritmů SICK)

Bezplatné 90denní
zkušební o
 bdobí

g www.sick.com/appspace

8025356/2020-03-06
Změny vyhrazeny
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Řešení 2D a 3D kamerových systémů ROBOTICKÉ NAVÁDĚNÍ

ROBOTICKÉ NAVÁDĚNÍ
3D BELT PICK
Posuňte své aplikace pro zvedání z pásu na vyšší úroveň
Popis výrobku

3D Belt Pick SensorApp od společnosti SICK se specializuje na vyhledávání výrobků
na dopravníkovém pásu. Po instalaci softwaru se programovatelná 3D kamera
TriSpectorP1000 promění na samostatný senzor pro robotické vybírání z pásu. Práce
s 3D kamerovým senzorem v projektech robotického navádění zvyšuje spolehlivost
procesu a kvalitu výrobků. Pro každý detekovaný výrobek kamera hlásí robotu polohu,
výšku a orientaci. Na požádání lze otevřít a přizpůsobit skript SensorApp, například
za účelem kombinace robotického navádění a inspekce.

Přehled
•
•
•
•
•
•

Poskytuje 3D souřadnice výrobků na dopravníkovém pásu.
Intuitivní webové GUI
Jednoduchá integrace s různými značkami robotů
Jednoduché ruční zaměření
Přizpůsobení na požádání, například přidání inspekce nebo třídění
Použití v samostatní 3D kameře TriSpectorP1000 s klasifikací IP67

Vaše výhody
Obory
•
•
•
•
•
•

Spotřební zboží
Potraviny a nápoje
Obaly
Výroba pro zdravotní péči
Robotika
Manipulační a montážní technika

• Brání kolizím a poškozením výrobků – 3D technologie umožňuje spolehlivou detekci
a jemné zacházení na základě skutečného tvaru jednotlivých výrobků.
• Snadná instalace krok za krokem ve webovém GUI
• Jednoduchá integrace s vybranými rozhraními pro ABB
• PickMaster™, Stäubli a URCap – snadný přechod na novýtyp výrobku – funguje bez
učení („teach-in“), detekce na základě výšky zvládá i variabilitu provedení výrobku
• Zvládá situace s měnícím se a nevýrazným kontrastem, například když má dopravníkový pás a výrobek stejnou barvu.

Oblasti použití
• Robotické vybírání z pásu v procesu balení: 3D vyhledávání potravinářských,
ale také farmaceutických a kosmetických výrobků na dopravníkovém pásu
balicí linky
• Robotické vybírání z pásu v procesu balení: 3D vyhledávání rybích, masových
a drůbežích výrobků na dopravníkovém pásu výrobní linky
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PLOC2D
Flexibilní systém senzorů pro vyhledávání dílů s jednoduchým použitím
Popis výrobku

PLOC2D je průmyslové zpracování obrazu pro 2D určení polohy dílů. Jednoduchý systém senzorů je vybaven vysoce kvalitním hardwarem pro zpracování obrazu, který se
používá v kombinaci s výkonným algoritmem lokalizace. Proto dokáže díly najít rychle
a spolehlivě. Pouzdro senzorového systému má třídu skrytí IP65. Systém PLOC2D je
připojen přímo k robotickému ovladači nebo PLC a je připraven k okamžitému použití.
Intuitivní uživatelské rozhraní zajišťuje snadné nastavení a správu systému PLOC2D
ve výrobním prostředí.

Přehled
•
•
•
•
•

2D detekce polohy dílů
Porovnání souřadnicových systémů robotů a senzorových systémů
Nástroje a funkce pro snadnou kalibraci variant FLEX
Intuitivní uživatelské rozhraní pro nastavení a správu systémových komponentů
Samostatný systém senzorů – bez nutnosti externího počítače

Vaše výhody

Obory

• Automobilový průmysl a subdodavatelé
• Spotřební zboží
• Kurýrní, expresní, balíkové a poštovní
služby
• Elektronika
• Potraviny a nápoje
• Manipulační a montážní technika
• Obaly
• Robotika

8025356/2020-03-06
Změny vyhrazeny

• Systém senzorů je k měření připraven ihned pro vybalení.
• Snadné nastavení a provoz nevyžaduje odborné znalosti.
• Rychlá a jednoduchá kalibrace verzí FLEX spolu se širokou řadou objektivů a příslušenství k osvětlení je zárukou snadného přizpůsobení konkrétním požadavkům.
• Výkonné učení („teach-in“) a vysoká přesnost zajišťuje spolehlivý provoz.
• Jednoduchá integrace s většinou značek robotů a PLC

Oblasti použití

• Robotické zvedání z dopravníkového pásu: vyhledání zboží na dopravníkových
pásech, obsluha lisu
• Robotické balení: vyhledání zboží na dopravníkových pásech
• Robotické zvedání z podavačů: vyhledání a třídění v podavačích
• Robotické zvedání dílů v sadě: identifikace dílů ve výbavě
• Robotické automatické nýtování a šroubování: vyhledání pozice otvoru při
nýtování

ŘEŠENÍ 2D A 3D KAMEROV ÝCH SYSTÉMŮ | SICK
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Řešení 2D a 3D kamerových systémů ŘÍZENÍ KVALITY

ŘÍZENÍ KVALITY
PINSPECTOR 2D
Inspekce pinu – ověření přítomnosti pinů a jejich pozice

Popis výrobku

Pinspector 2D je kompaktní systém kontroly kvality se snadným nastavením pro bezkontaktní inspekci pinů a ověřování jejich přítomnosti a pozice. Díky pokročilé inspekci
systém detekuje a třídí také objekty BLOB podle přednastavených parametrů, čte
a ověřuje 1D a 2D kódy, OCR, OCV a měří rozměry. Díky specializaci na 2D inspekci
pinů pomocí kombinace dalších inspekcí je skvělým doplňkem pro náročné použití.

Obory

• Automobilový průmysl a subdodavatelé
• Elektronika

Přehled

• Inspekce přítomnosti a pozice pinů
• Další inspekce: porovnání vzorů, měření od kraje ke kraji, čítač pixelů, inspekce
objektů BLOB, vyhledávač tvarů, čtení a ověření 1D a 2D kódů
• Snadné učení („teach-in“) vzorů pinu konektoru
• Webové uživatelské rozhraní
• Statistika inspekce

Vaše výhody
•
•
•
•
•
•
•

Kompaktní systém „vše v jednom“
Multifunkční díky kombinaci různých inspekcí
Vysoká spolehlivost díky spolehlivým algoritmům
Snadné nastavení a konfigurace prostřednictvím webového rozhraní
Flexibilní optika
Robustní pouzdro, ideální pro náročné okolní podmínky
Více programů a přepínání úloh

Oblasti použití

• Inspekce pinů konektoru: inspekce kvality pinu v konektorech pro elektronické řídicí jednotky automobilu nebo inspekce kvality pinu během
výrobních procesů senzorů
• Řízení kvality procesu tlakového vložení: inspekce kvality pinů před procesem tlakového vložení během výroby desky plošných spojů nebo po něm
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COLOR INSPECTION AND SORTING
Inspekce a třídění podle velikosti a barvy

Popis výrobku

Systém kontroluje a třídí nebalené a balené předměty podle velikosti a barvy.
SensorApp se používá k počítání předmětů s různými velikostmi a barvami a také
k detekování barvy nebo barevných přechodů předmětů a jejich zařazení do kategorie „dobré“ nebo „špatné“. Kromě toho lze třídit předměty s anomáliemi (jako je
nesprávná velikost nebo barva) nebo detekovat celistvost sekundárního obalu. Různé
konfigurace aplikací lze uložit jako úlohy, které lze přepínat ručně nebo decentrálně.
SensorApp vyžaduje hardwarové prostředí, které zahrnuje SIM4000 nebo SIM1012,
pico- nebo midiCam s osvětlením LED a optoelektronickým snímačem.

Obory

• Automobilový průmysl a subdodavatelé
• Potraviny a nápoje
• Metalurgie a ocelářství
• Výroba pro zdravotní péči

Přehled
•
•
•
•
•
•

Inspekce podle velikosti a barvy
Flexibilní koncept kamery, objektivu a osvětlení
Kamery pro malé prostory nebo náročná prostředí
Intuitivní GUI pro konfiguraci a sledování výsledků
Výsledky z GUI a výstup prostřednictvím digitálního výstupu a TCP/IP
Úlohy lze načíst decentrálně.

Vaše výhody

• Demo režim se vzorovými obrázky jednoduše znázorňuje princip funkčnosti.
• Podrobný postup definování objektů usnadňuje nastavení.
• Flexibilní hardware a koncept SensorApp umožňuje úpravy a rozšíření na míru
z hlediska funkčnosti a výkonu.
• Dobře se hodí pro průmyslové použití díky robustním konstrukčním dílům s dlouhou
životností a dobrou dostupností.

Oblasti použití

• Inspekce barvy / barevných přechodů: detekce barvy nebo barevných
přechodů zboží, aby bylo možné určit, zda je „dobré“ nebo „špatné“
• Inspekce dílů v balení: počítání dílů různých barev a velikostí v balených
jednotkách a vytřídění špatných jednotek
• Inspekce procesu rafinování mědi: monitorování barvy plamene během
rafinování při výrobě mědi

8025356/2020-03-06
Změny vyhrazeny

ŘEŠENÍ 2D A 3D KAMEROV ÝCH SYSTÉMŮ | SICK

9

Řešení 2D a 3D kamerových systémů ŘÍZENÍ KVALITY

PRESENCE INSPECTION
Jednoduchá inspekce přítomnosti
Popis výrobku

Presence Inspection SensorApp pro řadu 2D kamer InspectorP6xx se používá
k ujištění o přítomnosti požadovaných vlastností a nepřítomnosti nežádoucích prvků.
Inspekce se řeší konfigurací vybraných nástrojů pro analýzu obrazu pomocí g rafického
uživatelského rozhraní ve webovém prohlížeči. Podpora plug-inu nástroje nabízí výjimečné možnosti přizpůsobení.

Přehled
•
•
•
•
•

Inspekce 2D kamerových systémů
Aplikace pro řešení inspekce přítomnosti
Vyhledávač objektů, čítač pixelů a počítadlo pixelů hran, vyhledávač objektů BLOB
Jednoduché uživatelské rozhraní ve webovém prohlížeči
Různá zorná pole, rozlišení, výkon, optika a osvětlení v závislosti na vybraném
modelu InspectorP6xx
• Podpora plug-inu nástroje
• Průmyslová sběrnice a TCP/IP

Vaše výhody

Obory

•
•
•
•

• Automobilový průmysl a subdodavatelé
• Spotřební zboží
• Elektronika
• Potraviny a nápoje
• Balení
• Manipulační a montážní technika
• Výroba pro zdravotní péči
• Plasty a guma

•
•
•
•

Automatická inspekce za účelem zvýšení výnosnosti a rychlosti výroby
Spolehlivá inspekce za účelem snížení odpadu a eliminace prostojů ve výrobě
Spokojenost zákazníků díky dodávání kvalitních výrobků
Uvolnění zaměstnanců pro příjemnější úkoly díky eliminaci opakujících se, nebezpečných nebo nečistých pracovních úkolů
Malá investice a rychlé uvedení do provozu
Řada 2D kamer InspectorP6xx, která vyhovuje požadavkům na cenu a výkon
Jednoduché uživatelské rozhraní pro pohodlné a rychlé učení
Podpora plug-inu nástroje s přístupem ke zdrojovému kódu nabízí vývojářům
AppSpace mimořádné možnosti přizpůsobení.

Oblasti použití

• Ověření sestavy: inspekce sestavy pro správnou výrobu a přítomnost komponentů
• Ověření obsahu krabice: inspekce krabic nebo jiných nádob pro ověření
přítomnosti pouze očekávaných položek
• Inline řízení kvality: inspekce přítomnosti vyrobených detailů, aby bylo možné
zajistit, že jsou přítomny požadované vlastnosti a/nebo že nežádoucí prvky
nejsou přítomny
• Inspekce tisku: inspekce za účelem ověření úspěšného potisku nebo značení
výrobků
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LABEL CHECKER
Komplexní inspekce štítků pomocí vysoce výkonného optického rozpoznávání znaků
Popis výrobku

Label Checker je multifunkční kompaktní systém kontroly kvality s jednoduchým
nastavením určený pro inspekci štítků, s primárním zaměřením na optické rozpoznávání znaků. Systém zlepšuje produktivitu, protože provádí několik inspekcí současně
a zajišťuje vysoce kvalitní výstup. Díky pokročilým nástrojům se neomezuje na čtení
a ověřování tištěných textů, čárových kódů a 2D kódů, ale kontroluje také správné
umístění štítku, přítomnost piktogramů a kvalitu tisku. Kromě toho Label Checker
nabízí filtry obrazu a další funkce, jako je rozdělení překrývajících se znaků a kalibrace
obrazu, které zajišťují spolehlivý provoz, a to i v náročných prostředích.

Přehled

• OCR, 1D a 2D kódy: čtení, rozpoznání, potvrzení, ověření
• Další inspekce: porovnání vzorů, měření od kraje ke kraji, čítač pixelů, inspekce
objektů BLOB, vyhledávač tvarů, kontrola kvality tisku
• Snadné učení („teach-in“) vlastních písem
• Flexibilní řada objektivů „C-mount“ a integrovaného osvětlení
• Webové uživatelské rozhraní

Vaše výhody
Obory

• Automobilový průmysl a subdodavatelé
• Spotřební zboží
• Elektronika
• Potraviny a nápoje
• Obaly
• Manipulační a montážní technika
• Výroba pro zdravotní péči
• Výroba polovodičů

• Kompaktní systém „vše v jednom“
• Multifunkční díky kombinaci různých inspekcí štítků
• Vysoká spolehlivost díky robustním algoritmům založeným na hlubokém učení
(„deep learning“)
• Snadné nastavení a konfigurace prostřednictvím webového rozhraní
• Flexibilní optický design a vysoce výkonné osvětlení, možnost použití v různých
prostředích
• Robustní pouzdro, ideální pro náročné okolní podmínky
• Více programů a přepínání úloh

Oblasti použití
• Inspekce štítků na světlech automobilů: komplexní kontrola tepelně
tištěných štítků, po tisku a lepení na
světla automobilů
• Identifikace automobilových dílů:
identifikace nebo sekundární ověření automobilových dílů na základě
vytištěného VIN kódu na štítku
• Kontrola označení výrobku: kontrola
kvality laserem tištěných značení
výrobků na automobilových světlech

8025356/2020-03-06
Změny vyhrazeny

• Identifikace SKIDu: čtení čísla
SKIDu pro sledování vozidel během
konstrukce podvozku
• Inspekce kvality etiket na lahvích:
podrobná inspekce štítků použitých
na lahve, včetně čtení data expirace
a kontroly pozice etikety
• Kontrola štítků na krabicích: čtení
a ověřování data expirace na krabicích, které obsahují různé typy
potravin

• Inspekce farmaceutických obalů:
čtení čísla šarže, Data Matrix a farmaceutického kódu vytištěného na
krabicích, které obsahují farmaceutika
• Identifikace krabic s nábytkem:
čtení čísel přímo vytištěných na
krabicích
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Řešení 2D a 3D kamerových systémů URČENÍ POZICE

URČENÍ POZICE
DOLLY POSITIONING
3D snímek – určení pozice pro zvedání vozíků
Popis výrobku

Pokud jde o automatizace zvedání vozíků pomocí autonomního transportního systému (systém AGV), klíčem je přesnost. Určení pozice systému AGV vyžaduje přesnou
identifikaci relativní polohy a pozice vozíku. Dolly Positioning SensorApp poskytuje
data nutná pro tento účel. Funguje přímo v 3D kamerovém senzoru Visionary-T AP
od společnosti SICK. Naměřené hodnoty nutné k automatickému zvedání vozíku jsou
předběžně zpracovány a vyhodnoceny na senzoru a poté předány ke kontrole autonomního transportního systému. Aplikace Dolly Positioning SensorApp je založena
na konceptu SICK AppSpace a lze ji načíst na senzoru jako kompletní Key App pro
konkrétní aplikaci.

Přehled
•
•
•
•

Automatické určení polohy pro širokou řadu vozíků
Zpracování hodnoty vzdálenosti se 144 × 176 pixelů na záznam
Pracovní oblast: 1 až 1,5 m
Doba zpracování méně než 800 ms pro detekci souřadnic

Vaše výhody

Obory

• Automobilový průmysl a subdodavatelé
• Spotřební zboží
• Obaly
• Obchod a distribuční centra
• Průmyslová vozidla

•
•
•
•
•
•

Krátká doba zpracování pro zvednutí vozíku
Zvýšení efektivity autonomních transportních systémů v logistice
Nízká údržba díky stabilní kombinaci aplikace a hardwaru
Snadná integrace autonomních transportních systémů
Automatické a spolehlivé určení pozice pro téměř jakýkoli vozík
Založeno na SICK AppSpace a umožňuje načtení Key App pro konkrétní aplikace
do senzoru pomocí nástroje SICK AppManager.

Oblast použití

• Zvedání vozíků a nádob pro přepravu pomocí AGV
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PALLET POCKET DETECTION
3D snímek – pro detekci a určení pozice výřezů palety
Popis výrobku

Uložení a odstranění nákladu pomocí průmyslových pozemních transportních prostředků vyžaduje přesnou detekci skladových prostor a palet, především ve větších
výškách. Aby mohl automatický vysokozdvižný vozík například správně zvedat a přepravovat palety, musí přesně detekovat výřezy. Pallet Pocket Detection SensorApp poskytuje data nutná pro tento účel. Funguje přímo v 3D kamerovém senzoru Visionary-T AP
od společnosti SICK. Naměřené hodnoty nutné ke zvedání palety jsou předběžně
zpracovány a vyhodnoceny na senzoru a poté předány ke kontrole automatického
vysokozdvižného vozíku. Aplikace Pallet Pocket Detection SensorApp je založena na
konceptu SICK AppSpace a lze ji načíst na senzoru jako kompletní Key App pro konkrétní aplikaci.

Přehled

Obory

• Automobilový průmysl a subdodavatelé
• Spotřební zboží
• Obaly
• Obchod a distribuční centra
• Průmyslová vozidla

•
•
•
•

SensorApp pro automatické určení pozice palet
Zpracování hodnoty vzdálenosti se 144 × 176 pixelů na záznam
Pracovní oblast: 1,5 až 3 m
Doba zpracování méně než 800 ms pro detekci souřadnic

Vaše výhody
•
•
•
•
•
•
•

Automatická detekce výřezů palet pro téměř jakýkoli typ palety
Spolehlivé určení pozice palet
Krátká doba zpracování pro zvednutí palety
Zvýšení efektivity pozemních transportních prostředků v logistice
Nízká údržba díky základní kombinace aplikace a hardwaru
Snadná integrace pozemních transportních prostředků
Instalace aplikací do senzoru pomocí nástroje SICK AppManager

Oblast použití

• Zvedání a přeprava naložených palet pomocí automatického vysokozdvižného
vozíku

8025356/2020-03-06
Změny vyhrazeny
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Řešení 2D a 3D kamerových systémů URČENÍ POZICE

InspectorP RACK FINE POSITIONING
Řešení přesného polohování pro jedno- a dvouúrovňové uložení
Popis výrobku

InspectorP Rack Fine Positioning je jednoduchý, ale flexibilní kamerový systém, který
řídí přesné polohování stohovacích jeřábů nebo jiných regálových zakladačů v osách X
a Y. Větší rozsah měření umožňuje dvouúrovňové uložení pomocí stejného senzoru
pro blízký i vzdálený rozsah. Regály jsou spolehlivě vyhledány pomocí vyvrtaných
otvorů nebo reflektorů, dokonce i když se objeví skvrny nebo odrazy. InspectorP Rack
Fine Positioning nabízí plug-and-play jednoduché použití ihned po vybalení z krabice,
protože zahrnuje předem sestavené osvětlení, předem zaostřenou optiku a předem
nainstalovaný software.

Přehled
•
•
•
•
•
•
•

Jedno- a dvouúrovňové uložení pouze pomocí jednoho přístroje
Jednoduché webové uživatelské rozhraní
PROFINET a digitální výstup
Robustní pouzdro s ochranným krytem s klasifikací IP67
LED, zaměřovací laser, tlačítka na přístroji a volitelná paměťová karta microSD
Předem sestavené, předem zaostřené a předem konfigurované řešení
Přístup k obrazovým datům

Vaše výhody
Obory

• Obchod a distribuční centra
• Skladová a dopravní technika

• Ušetříte prostor v regálech a zvětšíte úložnou kapacitu díky vysoce přesnému
polohování.
• Vyřešíte blízký i vzdálený rozsah v jedno- a dvouúrovňovém uložení pouze pomocí
jednoho senzoru.
• Kompaktní, předem nakonfigurovaný a samostatný přístroj pro snadnou mecha
nickou integraci bez úprav hardwaru
• Flexibilní integrace systému prostřednictvím několika možností připojení
• Není nutné žádné nebo stačí jen minimální školení díky chytrým hardwarových
funkcím a jednoduchému webovému GUI.
• Umožňuje vyhledání pouze pomocí otvorů, dokonce i když se objeví skvrny nebo
odrazy.
• Kontrola obrazu a protokolování obtížně dostupných míst

Oblast použití

• Přesné polohování stohovacích jeřábů: přesné polohování hnací nebo zvedací
jednotky na stohovacích jeřábech (nebo jiných systémů ASR) ve výškových
regálových skladech

14

ŘEŠENÍ 2D A 3D KAMEROV ÝCH SYSTÉMŮ | SICK

8025356/2020-03-06
Změny vyhrazeny

PORTFOLIO PRŮMYSLOVÝCH ZPRACOVÁNÍ OBRAZŮ Řešení 2D a 3D kamerových systémů

NOVÁ DIMENZE V KAMEROVÝCH SYSTÉMECH
Řešení průmyslového zpracování obrazu jsou ideální pro automatickou inspekci a měření. Řešení společnosti SICK pro robotické
navádění a široké portfolio 2D a průkopnických 3D kamerových systémů se po celém světě používá v široké řadě prostředí, kde je
třeba měřit, vyhledávat, kontrolovat a identifikovat.

ROBOTICKÉ NAVÁDĚNÍ

3D KAMEROVÉ SYSTÉMY

KONFIGUROVATELNÉ

STREAMOVÁNÍ

2D kamerové systémy
Optimalizujte svou produktivitu pomocí řešení
2D kamerových systémů
a získejte kvalitní inspekci,
přesné polohování, přesné
měření a identifikaci. Cílem
našeho širokého portfolia je
překonávat překážky ve všech
oborech a lze je jednoduše
konfigurovat podle vašich
konkrétních požadavků.

8025356/2020-03-06
Změny vyhrazeny

3D SNÍMEK

PROGRAMOVATELNÉ
2D KAMEROVÉ SYSTÉMY

3D kamerové systémy
Povzneste svá automatická
řešení na další úroveň díky
větší flexibilitě a spolehlivosti.
Naše průkopnické portfolio
3D kamerových systémů
umožňuje spolehlivou detekci
předmětů, kontrolu skutečného tvaru, přesné určení
rozměrů a přesné polohování
položek – ať už jsou položky
v klidu nebo přepravovány
vysokou rychlostí.

Robotické navádění
Přejděte o krok blíž k automatizaci továrny a odpoutejte
sílu řešení Robot Vision
pomocí našich jednoduchých
2D a 3D systémů robotického
navádění. Díky nám budou
vaši roboti chytřejší – jsou
vybaveni ostrým zrakem
a chytrým mozkem a připraveni řešit dnešní i zítřejší výzvy
v robotické automatizaci.

Škálovatelné průmyslové
zpracování obrazu
Naše stroje Sensor Integration
Machines (SIM) otevírají nové
možnosti řešitelských aplikací. Data ze senzorů a kamer
SICK lze sloučit, vyhodnotit,
archivovat a přenášet. Kromě
toho společnost SICK nabízí
poradenství, technologie
řešení a školení k projektům
průmyslového zpracování
obrazu.
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PŘEHLED SPOLEČNOSTI SICK
Společnost SICK se řadí mezi přední výrobce inteligentních senzorů a senzorových řešení pro průmyslové
využití. S více než 9 700 zaměstnanci a více než 50 dceřinými společnostmi, ale i četnými zastoupeními po
celém světě je firma SICK svým zákazníkům vždy nablízku. Jedinečné spektrum výrobků a služeb vytváří
perfektní základ pro bezpečné a efektivní řízení procesů, pro ochranu osob před nehodami a pro zabránění
ekologickým škodám.
Společnost SICK má rozsáhlé zkušenosti v různých odvětvích a zná příslušné procesy a požadavky. Inteligentní senzory od firmy SICK jsou tak přesně to, co zákazníci potřebují. V aplikačních centrech v Evropě, Asii
a Severní Americe jsou systémová řešení testována a optimalizována v souladu se specifikacemi zákazníků. To vše z firmy SICK dělá spolehlivého dodavatele a partnera pro vývoj.
Nabídku doplňují rozsáhlé služby: servisní služba SICK LifeTime Services poskytuje podporu během celého
cyklu životnosti stroje a zajišťuje bezpečnost a produktivitu.
To je „Sensor Intelligence“.

Jsme vám nablízku kdekoliv na světě:
Austrálie, Belgie, Brazílie, Chile, Česká republika, Čína, Dánsko, Finsko, Francie, Hongkong, Indie, Itálie,
Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kanada, Malajsie, Maďarsko, Mexiko, Nizozemsko,
Norsko, Nový Zéland, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Singapur, Slovensko, Slovinsko,
Spojené arabské emiráty, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Thajsko, Turecko, USA, Velká Británie,
Vietnam.
Kontaktní osoby a další pobočky - www.sick.com

SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

