
5 COISAS PARA PROCURAR 
EM UM SISTEMA DE VISÃO
Você está procurando um sensor de visão 
para ajudar em inspeções simples de 
presença/ausência no chão de fábrica? No 
papel, todos os sistemas de visão parecem 
dar conta do trabalho, mas selecionar um 
sensor com estas 5 características vai 
ajudar a garantir que suas aplicações à 
prova de erro funcionem sem problemas e 
com precisão.

15 coisas para procurar em um sistema de visão

Ferramentas de visão comprovadas
A tecnologia de visão desempenha um papel muito importante, mesmo 
para as inspeções mais básicas de presença/ausência. Sensores de visão 
realizam inspeções localizando primeiramente a peça na imagem e em 
seguida procurando recursos específicos nessa peça. É importante que o 
sensor inclua uma variedade de ferramentas de visão de modo que você 
possa escolher as melhores ferramentas para a sua aplicação. Então, 
se você incluir  a visão em seu processo de inspeção, é vital selecionar 
uma marca confiável por seu alto desempenho e ferramentas de visão 
confiáveis tais como as In-Sight®.
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Fácil de configurar 
Mesmo os usuários de visão inexperientes devem ser capazes de 
facilmente configurar e instalar um sensor de visão. Os sensores de visão 
In-Sight 2000 usam a interface intuitiva do tipo apontar e clicar In-Sight 
EasyBuilder®, que orienta o usuário através de 4 passos simples, sem 
necessidade de programação!
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Design flexível / modular 
Quando o espaço na linha de produção é escasso, às vezes pode ser 
difícil montar um sensor de visão na localização exata para alcançar 
o campo de visão ideal, a resolução da imagem e a iluminação da 
peça. Encontrar um sensor de visão pronto para funcionar, assim que 
retirado da embalagem e que se encaixa em qualquer espaço, fará 
com que suas inspeções funcionem de maneira muito mais rápida e 
fácil. Os sensores de visão In-Sight  2000 podem ser configurados 
para montagem e instalação in-line e em ângulo reto. Este design de 
corpo modular fornece máxima flexibilidade para ser montado em 
espaços limitados, simplifica caminhos ópticos e roteamento de cabo, e 
minimiza a necessidade de projetar novos acessórios mecânicos.
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Ambiente de configuração padronizada
Os requisitos de tecnologia e de aplicação estão em constante 
evolução. Ao selecionar um sensor de visão, é importante 
considerar não só as necessidades de inspeção atuais, mas 
também aplicações futuras que podem exigir sistemas de visão 
mais poderosos e flexíveis. É por isso que os sensores de visão 
In-Sight 2000 são configurados com o software In-Sight Explorer 
- o ambiente mais utilizado do mundo para configurar e manter 
aplicações de visão mecânica.
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Iluminação integrada poderosa
Criar as condições de iluminação adequadas para inspeções precisas 
pode ser difícil em alguns ambientes de fábrica ou no interior do 
espaço limitado de uma máquina. Selecionando um sensor de visão 
com iluminação embutida você vai economizar dinheiro em iluminação 
exterior dispendiosa e montagem de acessórios. O In-Sight 2000 vem 
equipado com um anel de luz branca  LED brilhante que ainda produz 
iluminação difusa para imagens de inspeção de alta qualidade. Opções 
de cores de iluminação adicionais estão disponíveis e podem ser 
alteradas para atender às necessidades da maioria das aplicações.

3

LIGUE +1 (855)426-4639 
para entrar em contato com um engenheiro de vendas de 
sensores para saber como o In-Sight 2000 pode ajudá-lo 
com suas aplicações à prova de erros.
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