AUTOMATISCHE
DIMENSIECONTROLE
MET IN LINE DIMENSION TRACKER
FOUTDETECTIE
NAUWKEURIGHEID TOT OP MICRON-NIVEAU
VERIFICATIE/ONTWIKKELING CAD-MODEL
SNELLE DATACAPTATIE
PERMANENT INZETBAAR
REDUCTIE UITVALPERCENTAGE

Visiongeek is een merk van Emsys

VISIONGEEK IN LINE DIMENSION TRACKER
CONTROLEERT EXACTE AFMETINGEN
DETAILOPNAME VANOP AFSTAND
In een productie-omgeving is het vaak moeilijk om kleine onvolmaaktheden
in line te detecteren, zeker vanop een relatief grote afstand. Dankzij de In line
dimension tracker, is het mogelijk om de kwaliteit van jouw producten
automatisch te controleren op exacte maatvoering en eventuele afwijkingen.
Bovendien biedt dit visiesysteem de mogelijkheid om het resultaat van deze
meting één op één te vergelijken met een CAD-tekening of referentiemodel.
Of zelfs één te genereren.
BRENG VARIATIES IN DE PRODUCTIE AAN HET LICHT
Stap af van steekproefsgewijze of manuele controles! Met visietechnologie is
het mogelijk om data te capteren.
Alle beelden en meetwaarden bieden een asset bij het meten en analyseren van
variaties in het productieproces. Hiermee kan je dan op lange termijn aan de
slag om het ganse proces te optimaliseren en het uitvalpercentage structureel
te reduceren.
SHEET-OF-LIGHT TECHNIEK IN EEN NOTENDOP
• De Sheet-of-Light techniek (SOL) is gebaseerd op 3D-triangulatie
• Deze techniek maakt gebruik van slechts één camera en een zeer nauwkeurige lichtbron (laserstraal)
• Door rekening te houden met de positie en oriëntatie van de lichtbron t.o.v. die van de camera, kan het
systeem de positie en vorm van de laserlijn exact detecteren
• Deze nauwkeurige detectie laat toe om een 3D-puntenwolk te creëren van het object dat gemeten
moet worden
• Kalibratie van deze puntenwolk geeft informatie over de exacte afmetingen van het object qua
hoogte, breedte en diepte
• Het systeem kan hierdoor de werkelijke afmeting bepalen, zelfs tot op micron-niveau!
VISIONGEEK ONTWERPT TAILOR MADE SOLUTIONS
Visiongeek bekijkt samen met de klant de specifieke noden qua optimalisatie en gaat creatief aan de slag
met diverse visiecomponenten en software. Vertrekkend vanuit een standaard oplossing, ontwikkelen we
mits nauw overleg, een visiesysteem op maat van jouw specifieke productie-omgeving.

NOOD AAN EEN SYSTEEM DAT BEWEGENDE OBJECTEN INSPECTEERT EN DAT TEGEN
HOGE SNELHEDEN?
Dit visie detectie systeem biedt een uiterst nauwkeurige oplossing. Neem zeker contact met ons op.
In nauw overleg bepalen we welke componenten en software de meest efficiënte oplossing bieden.
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