
IN-SIGHT 2000
SENSORES DE VISÃO



Cognex®, o fornecedor de visão e leitura de 
código de barras industriais mais confiável  
do mundo.
Com mais de 2 milhões de sistemas implementados 
em instalações ao redor do mundo e mais de trinta 
e sete anos de experiência, a Cognex é focada 
em sistemas de visão industrial e na tecnologia de 
leitura de código de barras por imagem. Utilizados 
pelos melhores fabricantes, fornecedores e 
construtores de máquinas do mundo, os produtos 
da Cognex garantem que os itens manufaturados 
atendem às rigorosas exigências de qualidade de 
cada indústria.

A automação mais inteligente utilizando os sistemas 
de visão e leitura de código de barras da Cognex 
significa menos erros, o que equivale a custos 
menores e maior satisfação do cliente. Com a mais 
ampla gama de soluções e com a maior rede de 
especialistas em visão para as aplicações mais 
desafiadoras, a Cognex é a melhor escolha para 
ajudar a Construir a sua Visão.

A LÍDER GLOBAL 
EM VISÃO E LEITURA DE CÓDIGO DE BARRAS INDUSTRIAIS

$806 
MILHÕES
RECEITA EM 2018

37+ ANOS
NOS NEGÓCIOS

2.000.000+
SISTEMAS ENVIADOS

500+
PARCEIROS DE CANAL

ESCRITÓRIOS GLOBAIS EM 

20+ PAÍSES

Visite https://www.cognex.com/pt-br/products/machine-vision2

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


Aumento do rendimento, qualidade superior e custos 
mais baixos são fundamentais para a inspeção 
automatizada no processo de fabricação. A inspeção 
manual pode ser lenta, propensa a erros e muitas 
vezes impossível, considerando o tamanho do produto, 
as condições de iluminação ou a velocidade da linha 
de produção. 

Dados esses fatores, as empresas de uma ampla 
gama de indústrias contam com sensores de visão 
para realizar inspeções simples de aprovação/
reprovação que ajudam a garantir que produtos e 
embalagens estejam livres de erros e atinjam padrões 
de qualidade rigorosos. Os sensores de visão Cognex 
proporcionam inspeções fáceis e confiáveis graças às 
poderosas ferramentas de visão, iluminação integrada, 
modularidade e ambiente de configuração fácil de usar.

NECESSIDADE DE  

INSPEÇÃO AUTOMATIZADA
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Potência, fácil utilização e 
flexibilidade para solucionar qualquer 
aplicação à prova de erros 
Os sensores de visão da linha In-Sight® 2000 da 
Cognex combinam o poder dos sistemas de visão 
In-Sight com a simplicidade e acessibilidade de um 
sensor industrial. Perfeitos para aplicações à prova 
de erros, esses sensores de visão apresentam 
novos padrões de economia, simplicidade e 
flexibilidade graças a uma avançada combinação 
de ferramentas de visão de qualidade comprovada 
In-Sight, simplicidade de instalação e um design 
modular com iluminação e óptica intercambiáveis 
em campo.

 ▪ A interface intuitiva EasyBuilder® permite que  
até mesmo os usuários iniciantes realizem 
inspeções confiáveis  
de desempenho em praticamente qualquer 
ambiente de produção

 ▪ Ferramentas de visão confiáveis e de 
qualidade comprovada Cognex In-Sight

 ▪ Design compacto e modular com óptica 
e iluminação intercambiáveis em campo 
integradas

 ▪ As lentes de foco automático eliminam a 
necessidade de nova focagem manual ou 
ajuste da altura da montagem do sensor 
durante as trocas de linha

 ▪ Modelos de Power-over-Ethernet (PoE) em 
cabo único simplificam a instalação

SENSORES DE VISÃO  

LINHA IN-SIGHT 2000

Visite www.cognex.com/InSight20004

http://cognex.com/fixed-mount


SOFTWARE DE 
VISÃO 2D IN-SIGHT

In-Sight Explorer
Todos os produtos In-Sight 2D, desde os sensores de visão aos sistemas de visão, são configurados com  
o software avançado e intuitivo In-Sight Explorer . A interface de fácil utilização o orienta, passo a passo, pelo 
processo de configuração e proporciona a potência e flexibilidade da planilha de visão para as aplicações  
mais difíceis. O In-Sight Explorer também oferece a maior variedade de protocolos de comunicação internos 
que fazem interface direta com qualquer CLP, robô ou IHM na rede da fábrica.

Planilha
O acesso à planilha oferece flexibilidade 
máxima para desenvolvimento das aplicações 
sem programação.

EasyBuilder
O ambiente de configuração EasyBuilder 
orienta os usuários, passo a passo, através 
do processo de configuração, permitindo 
que operadores iniciantes e experientes 
configurem rapidamente aplicações de visão 
e configurem facilmente sensores e sistemas 
de visão.

IHM fácil de aplicar
Os sensores e sistemas In-Sight da Cognex 
oferecem várias opções de visualização em 
tempo de execução, incluindo o VisionView 
— disponível como um painel de toque LCD 
pronto para implantação e como um aplicativo 
para PC — e uma plataforma independente Web 
IHM, que funciona em qualquer navegador da 
Internet. Tanto o VisionView quanto a Web IHM 
permitem que os usuários visualizem imagens 
e resultados de inspeção e modifiquem os 
parâmetros de configuração.
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Localização
As ferramentas padrão de 
borda e de círculo (ou fixação) 
localizam a peça para que 
outras ferramentas de visão 
possam usar isso como uma 
referência para concluir suas 
inspeções.

As medições de distância, 
ângulo e diâmetro do círculo 
verificam se as características 
de uma peça estão no tamanho 
correto e nas posições e 
orientações corretas.

MediçãoPresença/Ausência
As ferramentas de brilho, 
contraste, padrão, contagem de 
pixel, borda e círculo determinam 
a presença ou a ausência de uma 
peça.

Os padrões de contagem e os 
recursos de borda confirmam se 
o número correto de itens está 
presente em uma transportadora 
ou em uma embalagem.

Contagem

FERRAMENTAS DE VISÃO AVANÇADAS IN-SIGHT
A interface EasyBuilder fornece acesso a uma seleção de ferramentas de visão poderosas:

OCR*
Use o recurso de ajuste 
automático OCRMax da Cognex 
para ler com rapidez e facilidade 
caracteres em alta qualidade em 
uma variedade de superfícies.

Filtros de Imagem*
Mais de 25 ferramentas exclusivas 
de filtragem de imagem, incluindo 
binarizar, magnitude da borda 
e alongamento, que podem ser 
usadas como uma etapa de pré-
processamento para as ferramentas 
de visão subsequentes.

Blob*
Determina a presença ou 
a ausência de objetos não 
uniformes.

*Disponível nos modelos IS2000-230 e IS20001-230.
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ELETRÔNICOS

A presença de um 
ponto de referência é 
usada para verificar se 
um circuito integrado 
foi soldado no PCB na 
orientação correta.

O mostrador em um 
termostato é verificado 
para confirmar se está 
na posição correta, o 
que ajuda a garantir a 
instalação adequada.

A presença de uma 
junta de borracha 
anexada a uma peça 
de plástico moldada é 
verificada antes de uma 
etapa de montagem 
final automatizada.

OK NG

OK NG

OK NG
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Um conjunto de filtro de 
combustível é verificado 
quanto à presença de 
um O-ring instalado 
na posição adequada 
antes da embalagem 
final.

AUTOMOTIVO

Um rolamento do cubo da 
roda é verificado quanto 
à presença de marcas 
de controle de qualidade 
(CQ) antes de seguir para 
o próximo estágio de 
montagem. A ausência das 
marcas de CQ indica que 
o rolamento do cubo ainda 
não foi inspecionado.

Uma junta de cuba 
de combustível é 
inspecionada para 
verificar se todos os 13 
orifícios de passagem 
foram perfurados.  
Um furo ausente fará 
com que a peça falhe. 

OK NG

OK NG

OK NG
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Os sensores de visão 
In-Sight permitem que você 
realize várias inspeções 
em cada imagem. Neste 
exemplo, um frasco passa 
na frente do sensor e o 
nível de enchimento e o 
conjunto da tampa são 
validados antes do produto 
ser embalado.

ALIMENTOS E BEBIDAS

Uma ferramenta de 
contagem de pixels de 
cores também verifica se 
o sabor correto do lanche 
de frutas está presente 
para garantir que ele 
seja embalado na ordem 
correta.

As inspeções em uma 
caixa de suco verificam 
se o código de data/lote 
foi impresso; confirmam 
se o selo de segurança 
está intacto; verificam a 
presença de um canudo; 
e confirmam se as abas 
estão totalmente presas.

OK NG

OK NG

OK NG
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Uma ferramenta de 
contagem de padrões 
é usada neste exemplo 
para inspecionar a caixa 
e verificar se o número 
correto de tiras de 
grampos foi adicionado.

A distância entre as 
duas metades de um 
invólucro é medida para 
verificar se o plugue 
elétrico foi montado 
corretamente. Um plugue 
aberto causará uma 
falha no equipamento 
de empacotamento a 
jusante.

PRODUTOS DE CONSUMO

Um pacote de lâmpadas 
é inspecionado para 
confirmar se todas 
as 4 lâmpadas estão 
presentes e se nenhuma 
das lâmpadas está 
quebrada.

OK NG

OK NG

OK NG
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SAÚDE E INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
Uma garrafa de loção é 
verificada para confirmar 
se a válvula pump está 
na posição bloqueada 
antes que o frasco seja 
embalado em uma caixa. 

Uma garrafa 
de shampoo é 
inspecionada para 
confirmar se as cores 
da tampa e do frasco 
combinam.

Uma embalagem 
blister é inspecionada 
para verificar se todas 
as cápsulas estão 
presentes após a 
selagem.

OK NG

OK NG

OK NG
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Design Modular
Todos os modelos da linha In-Sight 2000 incluem lentes integradas e iluminação LED, que elimina a necessidade 
de iluminações externas dispendiosas. As lentes e iluminações são intercambiáveis em campo, de modo a 
ajustarem-se a diferentes requisitos de aplicação. A In-Sight 2000 Mini apresenta um pequeno fator de forma que 
faz dela ideal para a montagem em espaços apertados.

In-Sight 2000

In-Sight 2000 Mini

Um Modelo para Qualquer Aplicação
Disponível em modelos de imagem monocromática e colorida e com diferentes combinações de ferramentas 
de visão, a linha In-Sight 2000 permite a escolha do nível de capacidade que você precisa. Seja qual for a sua 
aplicação de inspeção, existe um modelo de sensor de visão In-Sight 2000 que é adequado para o trabalho. 
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MODELOS IN-SIGHT 2000
2000-110 2000-120 2000-130 2000-230 2001-230

Interface do Usuário In-Sight Explorer EasyBuilder, o software VisionView para PC da Cognex  
e o painel touchscreen VisionView 900 IHM

Gerador de Imagem 1/3” CMOS, Obturador Global Monocromático e Colorido

Lentes S-Mount/M12 Padrão: Foco automático (lente líquida) de 6,2mm ou foco manual de 8mm
Opcional: Foco manual de 3,6mm, 6mm, 12mm, 16mm e 25mm

Modos de Imagem

640 x 480 (padrão) ü ü ü ü ü

640 x 480 (2x ampliação) û ü ü ü ü

800 x 600 (2x ampliação) û û ü ü ü

1280 x 9601 û û û û ü

Iluminação
Padrão Anel de luz LED branca difusa
Opções Anel de luz vermelha, azul e IV, filtros de lente e cobertura de luz polarizada

Velocidade Máxima de Aquisição2 40 fps 75 fps (M) 
55 fps (C)

40 fps (M) 
24 fps (C)

Velocidade Relativa de Processamento 1x 2x
Ferramentas de 
Localização

Padrão ü ü ü ü ü

Borda, Círculo û û ü ü ü

Ferramentas de 
Inspeção

Padrão ü ü ü ü ü

Contagem de Pixels û Monocromático e Colorido
Brilho e Contraste û ü ü ü ü

Bordas û û ü ü ü

Ferramentas 
de Medição e 
Contagem

Distância, Ângulo e Diâmetro û û ü ü ü

Padrões e Bordas û û ü ü ü

Características  
Avançadas

OCR û û û ü ü

Detecção de Blob û û û ü ü

Filtros de Imagem û û û ü ü

Saída de Dados Aprovado/Reprovado Aprovado/Reprovado, Numérico3

Comunicações 
e E/S

Protocolos Gerais TCP/IP, UDP, FTP, Telnet, RS-232C

Protocolos Industriales OPC UA, EtherNet / IP com AOP, PROFINET Classe B, iQSS,  
Modbus TCP, Scanner SLMP / SLMP, CC-Link IE Field Basic

Conectores (1) Ethernet Industrial M12, (1) Potência M12 e E/S
Entradas e Saídas (1) Gatilho de aquisição, (1) Entrada de Uso Geral4, (4) Saída de Uso Geral4

Mecânica
Dimensões Configuração em linha: 92mm (3,61 pol.) X 60mm (2,38 pol.) x 52mm (2,05 pol.)

Configuração de ângulo reto: 61mm (2,42 pol.) X 60mm (2,38 pol.) x 52mm (2,05 pol.)
Peso 200g (7,05 oz)
Material e Proteção Alumínio pintado, invólucro classificação IP65

Operacional
Alimentação 24 VCC ±10%, 48 W (2,0 A) máximo quando a iluminação está ligada
Configuração PoE Disponível Não
Temperatura 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

1 Disponíveis em determinadas regiões. Solicite mais informações ao seu representante de vendas da Cognex.
2 Taxa máxima de frames com mínima exposição; sem ferramentas de visão; e imagem 640 x 480 com Ampliação de Imagem de 2X habilitada  
(para modelos 2000-120/130/230).
3 Limitado apenas às Ferramentas de Medição e Contagem.
4 (7) entradas de uso geral e (8) saídas de uso geral ao usar o Módulo de Expansão opcional CIO-1400 E/S.
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MODELOS IN-SIGHT 2000 MINI
2000-110 Mini 2000-120 Mini 2000-130 Mini 2000-230 Mini 2001-230 Mini

Interface do Usuário In-Sight Explorer EasyBuilder, o software VisionView para PC da Cognex  
e o painel touchscreen VisionView 900 IHM

Gerador de Imagem 1/3” CMOS, Obturador Global Monocromático Monocromático e Colorido
Lentes S-Mount/M12 Padrão: Foco automático (lente líquida) de 6,2mm ou 16mm

Modos de Imagem

640 x 480 (padrão) ü ü ü ü ü

640 x 480 (2x ampliação) û ü ü ü ü

800 x 600 (2x ampliação) û û ü ü ü

1280 x 9601 û û û û ü

Iluminação

Padrão LEDs modulares 
vermelhos LEDs modulares brancos e vermelhos

Opções

Luzes LED 
brancas, azuis e 

infravermelha, filtros 
passa-banda e filtros 

de polarização

Luzes LED brancas, azuis e infravermelha, filtros de passagem de banda,  
filtros de polarização e capas de iluminação polarizada

Velocidade Máxima de Aquisição2 40 fps 75 fps (M) 
55 fps (C)

40 fps (M) 
24 fps (C)

Velocidade Relativa de Processamento 1x 2x
Ferramentas de 
Localização

Padrão ü ü ü ü ü

Borda, Círculo û û ü ü ü

Ferramentas de 
Inspeção

Padrão ü ü ü ü ü

Contagem de Pixels û Monocromático Monocromático e 
Colorido

Brilho e Contraste û ü ü ü ü

Bordas û û ü ü ü

Ferramentas 
de Medição e 
Contagem

Distância, Ângulo e Diâmetro û û ü ü ü

Padrões e Bordas û û ü ü ü

Características  
Avançadas

OCR û û û ü ü

Detecção de Blob û û û ü ü

Filtros de Imagem û û û ü ü

Saída de Dados Aprovado/Reprovado Aprovado/Reprovado, Numérico3

Comunicações 
e E/S

Protocolos Gerais TCP/IP, UDP, FTP, Telnet, RS-232C

Protocolos Industriais OPC UA, EtherNet / IP com AOP, PROFINET Classe B, iQSS,  
Modbus TCP, Scanner SLMP / SLMP, CC-Link IE Field Basic

Conectores (1) Ethernet Industrial M12, (1) Potência M12 e E/S
Entradas e Saídas (1) Gatilho de aquisição, (1) Entrada de Uso Geral4, (4) Saída de Uso Geral4

Mecânica
Dimensões Configuração em linha: 43,1mm (1,69 pol.) X 22,4mm (0,88 pol.) x 64mm (2,51 pol.)

Configuração de ângulo reto: 43,1mm (1,69 pol.) X 35,8mm (1,40 pol.) x 49,3mm (1,94 pol.) 
Peso 142g (5 oz)
Material e Proteção Alumínio pintado, invólucro classificação IP65

Operacional
Alimentação 24 VDC +/- 10%, <3,0 W ou Classe 1 Power over Ethernet (PoE)5

Configuração PoE disponível û ü ü ü ü

Temperatura 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
1 Disponíveis em determinadas regiões. Solicite mais informações ao seu representante de vendas da Cognex.
2 Taxa máxima de frames com mínima exposição; sem ferramentas de visão; e imagem 640 x 480 com Ampliação de Imagem de 2X habilitada  
(para modelos 2000-120/130/230)
3 Limitado às Ferramentas de Medição e Contagem. 
4 (7) entradas de uso geral e (8) saídas de uso geral ao usar o Módulo de Expansão opcional CIO-1400 E/S.
5 Os modelos PoE não podem usar uma fonte de alimentação de 24 VDC e vice-versa.
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Configurações Flexíveis de Montagem
Os sensores de visão da linha In-Sight podem ser configurados para montagem em linha reta ou com ângulo de 
90 graus. Este design de corpo modular oferece máxima flexibilidade para montagem em espaços apertados, 
simplifica a fiação e os caminhos ópticos e minimiza a necessidade de criar novos acessórios mecânicos.

Opções do Campo de Visão (FOV)
Os sensores de visão In-Sight 2000 suportam uma ampla variedade de opções de lentes modulares, facilitando 
a escolha da configuração correta para sua célula de trabalho. Basta escolher a distância de trabalho desejada 
e o campo de visão mínimo para determinar a lente adequada. Isso minimizará a quantidade de tempo gasto na 
escolha e na solução de problemas de acessórios para a aplicação.

In-Sight 2000 In-Sight 2000 Mini
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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.

Escritórios de Vendas 
Regionais
Américas
América do Norte +1 844-999-2469
Brasil +55 (11) 2626 7301
México +01 800 733 4116 

Europa
Áustria +49 721 958 8052
Bélgica +32 289 370 75
França +33 1 7654 9318 

Alemanha +49 721 958 8052 
Hungria +36 800 80291
Irlanda +44 121 29 65 163
Itália +39 02 3057 8196
Holanda +31 207 941 398
Polônia +48 717 121 086
Espanha +34 93 299 28 14
Suécia +46 21 14 55 88
Suíça +41 445 788 877
Turquia +90 216 900 1696
Reino Unido +44 121 29 65 163

Ásia
China +86 21 6208 1133
Índia +9120 4014 7840
Japão +81 3 5977 5400
Coreia +82 2 530 9047
Malásia +6019 916 5532
Cingapura +65 632 55 700
Taiwan +886 3 578 0060
Tailândia +66 88 7978924
Vietnã +84 2444 583358

www.cognex.com

CONSTRUA SUA VISÃO
VISÃO 2D
Os sistemas de visão industrial da Cognex são incomparáveis em sua 
capacidade de inspecionar, identificar e orientar peças. São fáceis de 
implementar e fornecem desempenho confiável e consistente para as 
aplicações mais desafiadoras.

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

LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS
Os leitores de código de barras e os terminais móveis industriais com 
algoritmos patenteados da Cognex fornecem as mais altas taxas de leitura 
para os códigos 1D, 2D e DPM, independentemente da simbologia, tamanho, 
qualidade, método de impressão ou superfície do código de barras.

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

VISÃO 3D
Os perfiladores a laser e sistemas de visão 3D In-Sight da Cognex 
proporcionam a máxima facilidade de uso, potência e flexibilidade para 
obter resultados de medição confiáveis e precisos para as aplicações 3D 
mais desafiadoras.

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

SOFTWARE DE VISÃO
Os softwares de visão Cognex proporcionam tecnologias de visão 
líderes da indústria, que vão desde a visão industrial tradicional 
até a análise de imagens baseada na tecnologia Deep Learning, 
satisfazendo assim qualquer necessidade de desenvolvimento.

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

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

