CONSTRUA SUA VISÃO

NÓS FAZEMOS COMPUTADORES
QUE PODEM VER.
A Cognex® é a maior, mais bemsucedida e mais reconhecida empresa
global de sistemas de visão.
Os sistemas Cognex emulam olhos
e cérebros humanos. Cada sistema
consiste em ótica, um sensor de imagem
e produtos eletrônicos de alta velocidade
que trabalham juntos para capturar uma
imagem e um software para analisar
essa imagem e dar sentido ao que está
sendo visto. Embora esse processo seja
natural para os humanos, é um desafio
muito complexo para um computador.
A Cognex está totalmente focada em
resolver os problemas mais difíceis
em visão e leitura industrial de código
de barras, e vendemos mais soluções
nessas áreas do que qualquer outra
empresa no mundo.

A LÍDER GLOBAL EM VISÃO E LEITURA DE CÓDIGO DE BARRAS INDUSTRIAIS
Por mais de 39 anos, a Cognex tem ajudado as empresas mais inovadoras do mundo a tornar suas
operações de produção mais rápidas, inteligentes e eficientes.
Os sistemas de visão e leitura de código de barras da Cognex ajudam a melhorar a qualidade do produto,
orientar robôs de montagem e rastrear itens em cada estágio de produção e distribuição. Usando
dados de bilhões de imagens digitais capturadas pelos sistemas de visão Cognex, as empresas podem
monitorar, atualizar e alterar os planos de produção em tempo real nas cadeias de suprimentos globais.
E estamos constantemente aplicando novas técnicas, como deep learning e detecção 3D, para ajudar
as empresas a ultrapassar os limites de produção do que antes pensavam ser possível.

$726 MILHÕES
RECEITA DE 2019

2.300.000+

SISTEMAS ENVIADOS

MAIS DE 39

ANOS NO NEGÓCIO

ESCRITÓRIOS GLOBAIS EM

20+ PAÍSES
500+

PARCEIROS DE CANAL

DEEP LEARNING
O Cognex Deep Learning aprende a identificar padrões e anomalias a partir
de imagens de amostra e automatiza e dimensiona aplicações de inspeção
complexas que até agora ainda exigiam inspetores humanos.

In-Sight D900
O sistema de visão In-Sight® D900 implementa aplicações
de deep learning sem a necessidade de um PC,
tornando a tecnologia de deep learning acessível a não
programadores. Ele usa a plataforma de software fácil
de usar In-Sight, que simplifica o desenvolvimento de
aplicações e a integração de fábrica.

Deep Learning VisionPro
A melhor tecnologia da categoria em software
de análise de imagem de deep learning para
aplicações de inspeção complexas e semelhantes
aos humanos, criadas no mesmo ambiente que as
ferramentas tradicionais sistemas de visão. O deep
learning resolve aplicações complexas que são muito
difíceis para a visão industrial tradicional ou muito
inconsistentes e demorados para a inspeção manual.
Isso inclui verificação de montagem, detecção de
defeitos, classificação e OCR desafiador.

RESOLUÇÃO

Até 5 MP
CARACTERÍSTICAS

IP67

Armazenamento Iluminação

Adicional

Integrada

Foco
Automático

Ferramentas de Deep Learning
As ferramentas Cognex Deep
Learning resolvem aplicações de
produção complexas que são muito
difíceis ou demoradas para sistemas
de visão baseados em regras e
muito rápidas para obter resultados
consistentes e confiáveis com
inspeção visual humana.

Localização do
Recurso e Verificação
de Montagem
https://www.cognex.com/pt-br/products/deep-learning

Dente

Detecção de Defeitos

OCR Complexo

Arranhão

Classificação

VISÃO

SENSORES E SISTEMAS DE VISÃO

Dezenas de milhares de aplicações em todo o mundo
inspecionam bilhões de produtos todos os dias, muitos dos
quais simplesmente não poderiam ser fabricados sem a
tecnologia de visão. Seja através da verificação dos níveis
de enchimento de garrafas de refrigerante que viajam em
um transportador, da leitura de códigos DPM manchados
de óleo em peças automotivas ou do posicionamento de
telas sensíveis ao toque em smartphones para precisão
em nível de mícron, a tecnologia de visão executa tarefas
extremamente pormenorizadas em linhas de produção de
alta velocidade.

Linha In-Sight 2000

Os produtos de visão da Cognex ajudam empresas a:
▪ Otimizar a qualidade

Fornece inspeções fáceis e confiáveis
à prova de erros, graças às poderosas
ferramentas de visão, iluminação e
ótica modulares e um ambiente de
configuração fácil de usar. Reduzir defeitos
e aumentar o rendimento ajuda a otimizar
as operações e aumentar a lucratividade.
RESOLUÇÃO

Dimensão de 3,75
µm2 de pixels

CARACTERÍSTICAS

Monocromático/
Colorido

Foco
Automático

IP65

▪ Minimizar o desperdício
▪ Maximizar o rendimento

Linha In-Sight 7000
Combina iluminação e ótica modular integrada,
a fim de otimizar a formação de imagem, com
potentes ferramentas de visão e facilidade de
uso em um espaço compacto, para inspeções
rápidas e precisas em linhas de produção com
restrições de espaço.
RESOLUÇÃO

Até 5
MP

CARACTERÍSTICAS

Monocromático/
Colorido

IP67

HDR+

Foco
Automático

SOFTWARE DE VISÃO 2D IN-SIGHT

Linha In-Sight 8000
Os sistemas de visão autônomos
ultracompactos oferecem desempenho
de ferramenta de visão líder da indústria
no fator de forma micro de uma câmera
de visão GigE típica.
RESOLUÇÃO

Até 5 MP

CARACTERÍSTICAS DISPONÍVEIS

Micro

PoE

HDR+

Linha In-Sight 9000
Os sistemas de visão, independentes
e resistentes, de altíssima resolução,
equipados com um conjunto completo de
ferramentas de visão In-Sight, são uma
solução para aplicações de localização,
medição e inspeção de peças de alta
precisão. As opções de aquisição de
imagem captura de linha e de área estão
disponíveis para captura de imagens
amplas de objetos estacionários ou com
movimentos contínuos.
RESOLUÇÃO

Captura de área: Até 12 MP
Captura de linha: Até 32 MP

CARACTERÍSTICAS

Monocromático

IP67

Armazenamento

Todos os sensores e sistemas In-Sight são configurados
com o poderoso software In-Sight Explorer™. O ambiente
de configuração EasyBuilder® o orienta durante o processo
de configuração intuitivo. A visualização em planilha fornece
o poder e a flexibilidade para configurar aplicações mais
difíceis. O In-Sight Explorer também oferece a maior
variedade de protocolos de comunicação internos que
fazem interface diretamente com qualquer CLP, robô ou
IHM na rede da fábrica.

Adicional

https://www.cognex.com/pt-br/products/machine-vision

https://www.cognex.com/pt-br/products/
machine-vision/2d-machine-vision-systems/
in-sight-vision-software

SISTEMAS DE VISÃO 3D

Seja executando uma única medição de perfil ou lendo uma superfície inteira em 3D, a Cognex possui as mais poderosas e robustas ferramentas de visão 3D.
Fabricantes de todos os setores confiam na tecnologia Cognex para fornecer medições de características de superfície de alta precisão que vão além
das capacidades da tecnologia de visão 2D.

Linha 3D-A5000
A câmera 3D para captura de área de última geração captura imagens de nuvem de pontos
3D de alta resolução, em uma fração do tempo dos métodos atuais. Usando uma tecnologia
de imagem 3D exclusiva, soluciona a complexa verificação de montagem, metrologia em linha
e aplicações de orientação robótica.
RESOLUÇÃO 3D

1,5 milhões
de pontos
CARACTERÍSTICAS

LightBurst

Calibrado
de Fábrica

IP65

https://www.cognex.com/pt-br/products/machine-vision/3d-laser-profilers

Linha DS1000/925B
Os sensores de deslocamento calibrados de
fábrica realizam inspeções, medições e leitura
de caracteres OCR em 3D, rápidas, precisas e
com alta resolução. Equipado com a ferramenta
de visão 3D líder do setor e oferece resultados
em unidades do mundo real.
RESOLUÇÃO 3D

1280 pontos
CARACTERÍSTICAS

DSMax
Sensor de deslocamento a laser rápido e de alta definição
para inspeções 3D precisas de peças pequenas e com
muitos detalhes. A solução ideal para componentes
eletrônicos, que podem ter características altamente
refletoras ou escuras.
RESOLUÇÃO 3D

2000 pontos

CARACTERÍSTICAS

À Prova
de ESD

IP65

Calibrado
de Fábrica

À Prova
de ESD

IP65

Perfilador a laser In-Sight
Um sensor de medição de projeção 3D
usado para verificar a dimensionalidade
para aplicações de medição. Configurado
e implementado em 4 etapas simples,
fornece medições precisas e confiáveis
diretamente do chão de fábrica.
RESOLUÇÃO 3D

1280 pontos
CARACTERÍSTICAS

Calibrado
de Fábrica

À Prova
de ESD

IP65

SOFTWARE DE VISÃO
VisionPro
Um ambiente de desenvolvimento potente para enfrentar qualquer desafio de visão.
O VisionPro permite o desenvolvimento rápido de um software de visão sofisticado,
através da sua extensa prototipação de ferramentas, que permitem definir e ajustar
visualmente sua aplicação. A interface de programação integrada do VisionPro permite
a implementação de programas altamente personalizáveis na plataforma do seu PC.

Localização de objeto
PatMax

Detecção de linha
LineMax

Cognex Designer

Acessórios de Visão

Combina o poder e a flexibilidade do
VisionPro com uma interface gráfica
intuitiva. O Cognex Designer™
possibilita que o desenvolvedor seja
eficiente, simplificando a criação da
IHM e a integração de aplicações.

Uma ampla variedade de câmeras
industriais, frame grabbers
e placas de comunicação de
E/S de fábrica para flexibilidade
do sistema.

https://www.cognex.com/pt-br/products/machine-vision/vision-software

Análise geométrica
Blob Analysis

LEITURA DE CÓDIGO DE BARRAS

LEITORES FIXOS DE CÓDIGO DE BARRAS

Quase todos os produtos usam um código de barras
1D ou 2D para automatizar e simplificar a identificação
e captura de dados. O processo básico na leitura de
códigos é 1) iluminar o código, 2) localizar o código e 3)
extrair os dados. As empresas devem ser capazes de ler
códigos de forma rápida e precisa para obter a máxima
eficiência e produtividade.

Linha DataMan 70
Design compacto ideal para a leitura de rótulos
com códigos 1D e 2D para aplicações em
espaços restritos.
POTÊNCIA

1,7X

As linhas de leitores de código de barras ´por imagem
DataMan® e MX decodificam códigos 1D e 2D, desde
rótulos impressos até códigos com marcação direta
na peça (DPM) mais difíceis de ler, e fornecem taxas
de leitura líderes do setor. A tecnologia avançada, as
opções modulares e a configuração fácil ajudam a
reduzir os custos, otimizar o desempenho, aumentar a
produtividade e controlar a rastreabilidade.

SIMBOLOGIAS

RESOLUÇÃO

1.2MP

O design modular em ângulo reto ou
90º é ideal para códigos de barras 1D,
códigos de matriz 2D com densidade
maior ou códigos com marcação direta
na peça (DPM).
POTÊNCIA

2X
SIMBOLOGIAS

RESOLUÇÃO

1.2MP

CONECTIVIDADE

Serial

Ethernet

CARACTERÍSTICAS

Hotbars

PowerGrid

Modular

USB

Serial

CARACTERÍSTICAS

Hotbars

Linha DataMan 260

CONECTIVIDADE

À Prova
de ESD

S-Mount

IP65

Linha DataMan 370
Fornece um desempenho de leitura superior para uma ampla gama de
aplicações, incluindo aplicações de códigos e simbologias múltiplos.
POTÊNCIA

RESOLUÇÃO

5X

5 MP

CONECTIVIDADE

Serial

SIMBOLOGIAS

G

GigaBit

CARACTERÍSTICAS

Hotbars

PowerGrid

Lente Líquidas de
Alta Velocidade

Mira
a Laser

Modular

SD

HDR

Compatibilidade total com os acessórios da linha DataMan 360

Linha DataMan 470
Leitor premium com capacidade de processamento de vários núcleos
e tecnologia de imagem avançada para aplicações de código 1D e 2D
complexas e de alta produtividade.
POTÊNCIA

RESOLUÇÃO

7,5X

5 MP

CONECTIVIDADE

SIMBOLOGIAS

G

Serial

GigaBit

CARACTERÍSTICAS

Hotbars

PowerGrid

Lente Líquidas de
Alta Velocidade

Mira
a Laser

SD

Modular

HDR

HDR+

https://www.cognex.com/pt-br/products/barcode-readers/fixed-mount-barcode-readers

LEITORES PORTÁTEIS DE CÓDIGO DE BARRAS
Linha DataMan 8050
Decodifica códigos com marcação direta na peça (DPM)
bem marcados e em etiquetas e rótulos com códigos em
ambientes hostis da fábrica.
CONECTIVIDADE

Ethernet

Serial

SIMBOLOGIAS

USB

CARACTERÍSTICAS

Bluetooth

Hotbars

PowerGrid

VERIFICADORES DE
CÓDIGO DE BARRAS

A verificação do código de barras é o processo de
classificação da qualidade dos códigos de barras para as
normas aceitas globalmente. A tecnologia de verificação
de código de barras da Cognex garante a legibilidade e
conformidade de códigos e fornece relatórios detalhados
e resumidos.

Verificador de Código de Barras
em Processo Linha DataMan 475V

Linha DataMan 8070
Oferece formação avançada
de imagens para códigos
DPM difíceis de ler e
um modelo de alcance
estendido para aplicações
de logística em etiquetas
e rótulos com códigos.

RESOLUÇÃO

CONECTIVIDADE

1.2 MP

Ethernet

SIMBOLOGIAS

Serial

USB

Bluetooth

CAMPO DE VISÃO

CARACTERÍSTICAS

Hotbars

Classifica códigos 1D e 2D
a partir de uma posição fixa
na linha de produção.

80 x 60 mm
Mira
a Laser

PowerGrid

SIMBOLOGIAS

ILUMINAÇÃO

45°

Linha DataMan 8700
Decodifica os códigos mais difíceis com marcação direta na peça (DPM) e
em etiquetas e rótulos, suportando ambientes industriais severos expostos a
óleos, sujeira e água.
RESOLUÇÃO

1.6 MP
SIMBOLOGIAS

CONECTIVIDADE

Ethernet

Serial

USB

Bluetooth

Wi-Fi

OLED
PowerGrid

Lente Líquida

HDR

Classifica os códigos com marcação
direta na peça (DPM) mais difíceis
com opções de iluminação em
ângulo de 30/45/90 graus.
CAMPO DE VISÃO

CARACTERÍSTICAS

Hotbars

Verificador Portátil
Linha DataMan 8072V

Display

27 x 20 mm,
17 x 13 mm

SIMBOLOGIAS

ILUMINAÇÃO

30°

https://www.cognex.com/pt-br/products/
barcode-readers/handheld-barcode-scanners

https://www.cognex.com/pt-br/products/
barcode-readers/barcode-verifiers

45°

90°

SOLUÇÕES MÓVEIS

Cognex Mobile Barcode Software
Development Kit (SDK)

Linhas MX-1502 e MX-1000

Linha MX-100

Combina leitura rápida de código de barras
1D e 2D por imagem com dispositivos
móveis iOS® e Android® para aplicações
de alcance estendido, longo e padrão.

O acessório de dispositivo móvel prende-se
a um Otterbox® uniVERSE Case System®
e transforma os smartphones em leitores de
código de barras melhores com iluminação
e mira inovadores.

RESOLUÇÃO

SIMBOLOGIAS

SIMBOLOGIAS

CARACTERÍSTICAS

1.2 MP
CARACTERÍSTICAS

Hotbars

PowerGrid

https://www.cognex.com/pt-br/products/barcode-readers/mobile-solutions

O Cognex Mobile Barcode Software Development
Kit (SDK) é uma ferramenta de software
abrangente para todas as facetas da digitalização
móvel de código de barras. Ele permite adaptar
e manter uma única aplicação para todos os
dispositivos móveis em toda a sua empresa.
O SDK pode ser usado com qualquer dispositivo
suportado, incluindo:
▪ Terminais móveis das linhas MX-1000™ e
MX-1502
▪ Leitores móveis de código de barras da linha
MX-100™
▪ Câmeras de smartphone e tablet
(licença necessária)

FÁCIL CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
Ferramenta de Configuração DataMan
O software da Ferramenta de Configuração DataMan simplifica a instalação e
operação dos leitores de código de barras Cognex. Ele fornece orientação passo a
passo, ajusta automaticamente e otimiza parâmetros variáveis e captura imagens de
código em tempo real para análise do usuário.

1
2
3
Orientação visual
passo a passo

Os assistentes de aplicação
ajudam a otimizar os parâmetros

Feedback de desempenho para otimização do processo
Controles de iluminação
independentes

Ferramentas de otimização
de pré e pós-imagem

As configurações de leituras
múltiplas permitem maior
variação do ambiente e do produto

Histórico de resultados
de leitura e imagem

A tecnologia Cognex fornece feedback de desempenho para leitores
fixos de código de barras DataMan e em rede, incluindo rastreamento
de não leitura, tendência de taxa de leitura e trilhas de configuração
de auditoria.

A MAIOR EXPERIÊNCIA NA INDÚSTRIA

Atendemos a centenas de mercados diferentes. Aqui estão alguns dos setores
de maior e mais rápido crescimento para sistemas de visão e leitura industria
de código de barras.

Automotivo

Eletrônicos

Alimentos & Bebidas

Logística

Manuseio de Bagagens em Aeroportos

Automotivo

Produtos de Consumo

Eletrônicos

Alimentos & Bebidas

COGNEX GLOBAL SERVICES
Suporte Técnico
Treinamento do Produto
Programas de Hardware
Ciclo de Vida do Produto
Quando se trata de proteger seu investimento
em visão, a Cognex entende que o serviço ágil
e especializado é uma expectativa que todos
os clientes devem ter. A Cognex atende a uma
base de clientes internacionais de escritórios
localizados nas Américas, Europa e Ásia e
por meio de uma rede global de parceiros
altamente treinados, integradores de sistema e
distribuidores.
Do desenvolvimento à implementação, a
Cognex está lá para ajudá-lo a colocar seus
sistemas de visão em funcionamento o mais
rápido possível. Esteja você considerando a
visão pela primeira vez ou já seja um usuário
experiente, os serviços globais da Cognex
fornecem a experiência para ajudar sua
organização a ter sucesso.

https://www.cognex.com/pt-br/support/
cognex-services

MAIS
ESCRITÓRIOS EM DE
20 PAÍSES

MAIS PARCEIROS GLOBAIS
DE 500

EM 30 PAÍSES

SUPORTE TÉCNICO
Todos os produtos Cognex vêm com suporte técnico gratuito durante e após
a instalação de engenheiros de visão experientes que você pode acessar por
telefone, e-mail e banco de dados de conhecimento online. Os engenheiros
da Cognex podem se conectar remotamente ao seu sistema para ajudar a
resolver seu problema. Os sistemas de visão Cognex vêm com uma garantia
limitada de um ano e são cobertos por nosso Programa Hot Swap, que garante
o envio de um sistema de substituição permanente em 2 dias úteis após uma
falha relatada.

https://www.cognex.com/pt-br/support

A MAIS EXTENSA REDE DE VISÃO
Em todo o mundo, onde quer que você encontre
produção, você encontrará um representante da
Cognex! Nossa extensa rede de parceiros certificados
Cognex consiste nos mais experientes Automation
Service Providers (ASPs) e Certified System
Integrators (CSIs) do setor.
Nossos ASPs são fornecedores locais de visão que
oferecem uma ampla variedade de produtos de
automação de fábrica, suporte e serviços para clientes
da Cognex em todo o mundo. Além disso, quando se
trata de instalações de automação mais complexas que
exigem recursos altamente qualificados, nossos CSIs
oferecem uma ampla variedade de serviços, incluindo
soluções de automação totalmente personalizadas
para integração em soluções pré-existentes.

TREINAMENTO
DA COGNEX
Queremos fazer de VOCÊ o profissional
de visão mais eficaz em sua organização.
A Cognex oferece uma variedade de
opções de treinamento dedicadas à
otimização dos processos de produção e
aumento da experiência organizacional.
Por meio de sua organização de
treinamento global, a Cognex opera em
instalações de sala de aula que oferecem
uma variedade de cursos com duração
de 1–4 dias para usuários iniciantes a
avançados. Os tópicos incluem desde os
fundamentos da visão a até aplicações
do mundo real para ferramentas
complexas.

Personalizado, a Qualquer Hora
Para grupos de seis ou mais, todos os cursos da Cognex
estão disponíveis em SUAS INSTALAÇÕES para que
sua equipe possa trabalhar e aprender junta em seu
próprio ambiente do mundo real. Para conveniência sob
demanda, o portal de treinamento online da Cognex
permite acessar vídeos de treinamento sob demanda de
muitos cursos da Cognex, participar de cursos online,
ver tutoriais, examinar exemplos de aplicação e assistir a
vídeos de iluminação e óptica.
Ao combinar as principais aulas de treinamento e
serviços de integração de sistemas em pacotes de
serviços de treinamento, a Cognex pode ajudar a focar e
acelerar seu aprendizado.
Nossos três pacotes mais populares - Building Vision
Competence, Upgrading Vision System e Factory Level
Service Program (FLSP) - abordam desafios comuns
do cliente e podem ser personalizados para atender às
suas necessidades específicas.

https://www.cognex.com/pt-br/training

MAIS DE 8.000
PARTICIPANTES
EM 2019

MAIS DE 1000
AULAS MUNDIAIS
EM 2019

18
IDIOMAS DIFERENTES

O QUE SIGNIFICA
CULTURA NA COGNEX?
TRABALHAR DURO
Somos apaixonados pelo nosso trabalho. Trabalhamos
muito porque temos o poder de fazer a diferença.

DIVERTIR-SE BASTANTE
Pular de um avião com o presidente da nossa empresa?
Fazer uma guerra de tinta com o CEO? Lançar abóboras
de uma catapulta para ganhar prêmios? Ou apenas
beber cerveja com amigos em um evento social depois
do trabalho na sexta-feira. A Cognex faz de tudo para
recompensar o trabalho duro com oportunidades
criativas de divertir-se bastante.

MOVER-SE RÁPIDO
Quanto mais cedo testarmos essa nova ideia, mais cedo
poderemos colocá-la no mercado para ajudar nossos
clientes a atingir seus objetivos. Ficar ágil mantém o
trabalho interessante e mantém a Cognex inovando.

WWW.COGNEX.COM/PT-BR

Empresas em todo o mundo confiam na visão e leitura de código de barras da Cognex para otimizar a qualidade do produto, reduzir custos e controlar a rastreabilidade.
Sede Corporativa One Vision Drive Natick, MA 01760 EUA

Escritórios de Vendas Regionais
Américas

América do Norte +1 844-999-2469
Brasil
+55 (11) 2626 7301
México
+800 733 4116

Europa

Áustria
Bélgica
França
Alemanha

+49 721 958 8052
+32 289 370 75
+33 1 7654 9318
+49 721 958 8052

Hungria
Irlanda
Itália
Holanda
Polônia
Espanha
Suécia
Suíça
Turquia
Reino Unido

+36 800 80291
+44 121 29 65 163
+39 02 3057 8196
+31 207 941 398
+48 717 121 086
+34 93 299 28 14
+46 21 14 55 88
+41 445 788 877
+90 216 900 1696
+44 121 29 65 163

Ásia

China
Índia
Japão
Coreia
Malásia
Cingapura
Taiwan
Tailândia
Vietnã

+86 21 6208 1133
+9120 4014 7840
+81 3 5977 5400
+82 2 530 9047
+6019 916 5532
+65 632 55 700
+886 3 578 0060
+66 88 7978924
+84 2444 583358
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