
SISTEMA DE DIMENSIONAMENTO 3D-A1000

O sistema de dimensionamento 3D-A1000 é uma câmera industrial 
compacta e inteligente, com capacidade de movimento 3D + 2D, usada 
para dimensionar itens de formatos regular e irregular. A tecnologia 3D 
patenteada combinada com recursos de inspeção 2D oferece precisão em 
alta velocidade. O 3D-A1000 proporciona resultados confiáveis e eficientes  
sem qualquer configuração ou manutenção complicadas.

 ▪ Estima o custo de envio

 ▪ Otimiza a densidade de 
armazenamento

 ▪ Rastreia mercadorias 
registradas

 ▪ Organiza produtos 
eficientemente

 ▪ Recupera a receita perdida

 ▪ Elimina o dimensionamento 
manual

Tecnologia de dimensionamento rápida, precisa e intuitiva

C: 579 mm
L: 348 mm
A: 462 mm

Manuseio de Bagagens em Aeroportos

Fora da detecção 
do medidor

Dimensionamento irregular de bagagem

Distribuição e Armazenamento

Detecção de aba aberta

Dimensionamento cuboidal

Detecção de excesso na embalagem

Fixação  
de rótulosFita 

sinalizada
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Tecnologia 3D + 2D oferece 
funcionalidade além do dimensionamento
Diferentemente de métodos convencionais, o 3D-
A1000 usa tecnologia de luz simbólica 3D patenteada 
para congelar o movimento com uma única imagem. 
Isso gera dados de nuvem de ponto 3D mais precisos, 
eliminando a necessidade de calibragens complexas 
e integração de codificador. O processamento 
incorporado permite o uso de ferramentas de visão da 
Cognex poderosas para executar inspeções 3D + 2D 
adicionais.

Sistemas “plug and play” 
calibrados de fábrica

Dados de perfil de nuvem de ponto 
3D, calibrados para dados de 
imagem 2D

Precisão dimensional de <5 mm (0,2”) 
em objetos cuboidais e irregulares

Tecnologia de imagem instantânea 
em movimento (sem a necessidade 
de codificador)

O processamento incorporado 
permite o uso de poderosas 
ferramentas de visão da Cognex 
para executar inspeções 3D + 2D 
adicionais

Não é afetado por transições 
desiguais, alterações na velocidade 
ou curva no transporte

Desempenho superior em 
superfícies de alvos difíceis

Assistência de aplicação e feedback 
de desempenho

Integração de túnel com códigos 
de barras sem interrupção com o 
DataMan® Multi-Reader Sync™

LarguraComprimento

Profundidade

Imagens 2D

Nuvem de pontos 3D

Luz simbólica 3D
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Pronto para uso com integração e manutenção fáceis
O 3D-A1000 é calibrado de fábrica e pronto para integração imediata 
de sistema. Diferentemente dos sistemas convencionais que podem 
levar de 3 a 6 horas para ser instalados e calibrados por um engenheiro 
qualificado, o 3D-A1000 pode ser instalado por qualquer pessoa em 
menos de 15 minutos, usando um assistente de instalação intuitivo.

Passo 3. Em menos de 15 minutos, o 
sistema está pronto para rodar e se 
certificar automaticamente com 
ferramentas de análise de 
desempenho.

Passo 1. Conecte sem complicações 
de downloads de softwares e 
procedimentos de instalação.

Passo 2. O assistente intuitivo simula 
o ambiente de instalação para auxiliar 
na montagem e na otimização.

Gerador de 
imagens 2D

Indicadores 
LED

Processamento sem 
partes móveis incorporado, 
usando ferramentas de 
visão comprovadas 
Cognex

Gerador de imagens 
em movimento 3D

Sistema eficaz compacto e poderoso
E/S discreta (para limites  
de aprovação/reprovação  
e velocidade de 
rastreamento)

Gigabit Ethernet com 
suporte a Protocolos 
Industriais

Opções de iluminação 3D de alta potência  
integrada e 2D externa disponíveis

Passo 4. Uma vez instalado, o 
feedback continuado oferece 
informações estatísticas sobre a 
produção e os processos para 
otimização guiada por dados.

Multi-Reader Sync

3D-A1000

Tamanho pequeno 
para fácil integração

Qualquer pessoa pode 
configurar em <15 minutos

Calibrado de fábrica

Verificação automatizada

Sistema convencional

Instalação complexa

Um engenheiro qualificado leva 
de 3 a 6 horas para instalar

Requer procedimento  
de calibragem complexo

Teste manual  
não confiável
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Empresas em todo o mundo confiam nas soluções de visão e leitura de código de barras  
da Cognex para otimizar a qualidade, reduzir custos e controlar a rastreabilidade.

Escritórios de Vendas Regionais
Américas
América do Norte +1 844-999-2469
Brasil +55 11 4210 3919
México +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

© Copyright 2020, Cognex Corporation.  
Todas as informações contidas neste documento 
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 
Todos os direitos reservados. Cognex e DataMan 
são marcas registradas da Cognex Corporation. 
Multi-Reader Sync é uma marca comercial da 
Cognex Corporation. Todas as outras marcas 
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ESPECIFICAÇÕES
Tecnologias Luz Simbólica 3D

Taxa de Aquisição Até 3 Hz (captura e processamento integrado)

Disparador

Limites de voltagem de entrada 
para disparo: 24 VCC
Entrada ativada: > 10 VCC (>6 mA)
Entrada desativada: <2 VCC (<1,5 mA)

Energia Tensão: +24 VCC (22a26 VCC)
Corrente: 5 A máx

Visão 2D Resolução 1280 x 960 
Iluminação e filtro externos modulares

Comunicação GigE, TCP/IP, PROFINET,  
EtherNet/IP(TM), M/S

E/S 2 entradas fixas, 2 saídas fixas
Temperatura 
Operacional 0 a 40 °C (32 a 104 °F)

Temperatura de 
Armazenamento -10 a 60 °C (14 a 140 °F)

Umidade Operacional < 85% (não condensante)
Peso 485 g (17,1 oz)
Proteção IP65
Certificações CE, FCC, KCC, TUV SUD NRTL, RoHS, NTEP

Distância de 
montagem 

típica

Objeto mínimo  
(C x L x A)

Objeto máximo 
(C x L x A)

Largura 
de cinta

1000 mm  
(39 in)

25 x 25 x 10 mm 
(1,0 x 1,0 x 0,4 in)

550 x 400 x 400 mm 
(21,6 x 15,7 x 15,7 in)

450 mm 
(17,7 in)

1350 mm  
(53 in)

35 x 35 x 15 mm 
(1,4 x 1,4 x 0,6 in)

750 x 550 x 550 mm 
(29,5 x 21,6 x 21,6 in)

600 mm 
(23,6 in)

1650 mm  
(65 in)

45 x 45 x 20 mm 
(1,8 x 1,8 x 0,8 in)

900 x 650 x 650 mm 
(35,4 x 25,6 x 25,6 in)

750 mm 
(29,5 in)

2000 mm  
(78 in)

55 x 55 x 25 mm 
(2,1 x 2,1 x 1,0 in)

1100 x 800 x 800 mm 
(43,3 x 31,5 x 31,5 in)

900 mm 
(35,4 in)
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Velocidade da Linha
m/s (pés/minuto)

Repetibilidade X Velocidade da Linha (Distância de Trabalho)

500 mm 
(20in)

1500 mm 
(59in)

1500 mm (59in)

2000 mm 

(79in)

500 mm (20in)

375 mm (15in)

Especificações de repetibilidade válidas para +/-3σ em objetos cuboidais.

Os cenários acima são típicos para uma determinada distância de montagem. A 
distância de montagem varia de acordo com alicações específicas, conforme orientado 
por nosso software.

Objetos mais longos podem ser manipulados com a inclusão de um codificador.


