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KAMERY
PRO STROJOVÉ VIDĚNÍ

PRŮMYSLOVÉ KAMERY

Digitální kamery pro široké použití
v aplikacích strojového vidění v průmyslu
a robotice, v inteligentních dopravních
systémech a v laboratořích. Platforma
Basler ace zahrnuje jak jednoduché ekonomické kamery pro obecné použití, tak
špičkové modely s mimořádně výkonnými CCD a CMOS snímači s unikátními
vlastnostmi.
Rozlišení kamer VGA až 14 Mpx
• snímková frekvence až 750 FPS
Nejvýkonnější modely se snímači
Sony IMX a OnSemi Python
• modely s velkým dynamickým
rozsahem a vysokou citlivostí
v blízkém infračerveném světle pro
dopravní systémy • snímače CMOS
s globální závěrkou
Malé rozměry v robustním housingu
s dobrým odvodem tepla • výběr ze
tří komunikačních rozhraní
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ŘÁDKOVÉ KAMERY

Vysokorychlostní line-scan kamery speciálně určené pro snímání kontinuálních
pásů, pohybujících se palet, rotujících
předmětů nebo projíždějících vozidel. Kamery s vysokou citlivostí běžně
zvládají nepřetržité snímání dopravníků
pohybujících se rychlostí několika metrů
za sekundu.

VESTAVNÉ KAMERY

Miniaturní jednodeskové kamery určené
pro vestavbu do zařízení a laboratorních
přístrojů. Na rozdíl od „bastlířských“
kamer mají vlastnosti obvyklé pro průmyslové kamery, včetně automatických
funkcí nastavení jasu a vylepšení obrazu
funkcí PGI. Přenos obrazu je zajištěn spolehlivým protokolem USB3 Vision.

Rozlišení kamer až 12 kpx
• snímací frekvence až 80 kHz, nebo
140 kHz v režimu Dual-line

Rozlišení kamer 1 až 5 Mpx
• snímková frekvence až 60 FPS
• modely s globální závěrkou

Černobílé i barevné modely s pixely
v Bayerově uspořádání • kalibrace
homogenity pole PRNU a DSNU

Miniaturní rozměry, jednodeskový
design • s adaptérem pro objektiv
(M12 a CS) nebo bez něj

Synchronizace kamery s čidlem
a kvadraturním enkodérem • funkce
binning a kumulativní snímání pro
zvýšení citlivosti a SNR

Připojení přes stabilní rozhraní USB3.0
• k dispozici i varianta pro přímé
připojení k mikročipu nebo FPGA

VÝROBCE BASLER
Společnost Basler AG je jedním z největších světových výrobců kamer pro strojové
vidění. S touto silnou značkou se lze setkat ve výrobních závodech, na dálnicích
i v laboratořích. Už 25 let přináší Basler inovace v kamerových technologiích.
Basler je skutečným lídrem na trhu se strojovým viděním. Je iniciátorem a spoluautorem několika významných technologií, které standardizují a usnadňují použití
kamer v různých oblastech vědy, výzkumu a výroby.

KOMPATIBILITA
A SPOLEHLIVOST
Basler se dlouhodobě aktivně podílí na
návrhu komunikačních standardů a protokolů, takže kamery jsou stoprocentně
kompatibilní s programy a hardware
běžně používanými ve strojovém vidění:
GenICam, GigE Vision, USB3 Vision
a dalšími.

3-LETÁ ZÁRUKA

KAMERY BASLER
PRO STROJOVÉ
VIDĚNÍ A JEJICH
VLASTNOSTI

VYLEPŠENÍ OBRAZU PGI
Nejvýkonnější modely kamer Basler
jsou vybaveny funkcí vylepšení obrazu:
Antialiasing, vylepšené dekódování Bayerovy masky (5×5), digitální snížení šumu
a zvýšení ostrosti obrazu. Vše probíhá
v kameře v reálném čase.

Každá vyrobená kamera je před odesláním z továrny testována na kvalitu
obrazu, funkční spolehlivost a stabilitu
připojení. Vysoká kvalita výrobků Basler
nám umožňuje poskytovat nadstandardní tříletou záruku na všechny kamery.

KOMUNIKACE
A SYNCHRONIZACE
Kamery jsou vybaveny digitálními linkami
pro synchronizaci snímání s okolními
snímači. Gigabitové kamery je však
možné synchronizovat i dálkově přes
komunikační linku pomocí tzv. action
commands a PTP protokolu s přesností
v nanosekundách. Každá kamera pak
poskytuje časovou značku.
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VÍCEČIPOVÉ 3CCD
KAMERY

Špičkové 3CCD kamery poskytují mimořádně věrné barevné podání díky přesnému rozlišení barevných odstínů. Používají se při kontrole potisků a povrchů,
v mikroskopii a při kontrole potravin.
Vícečipová technologie pro přesné
rozlišení barev • možné zákaznické
úpravy s úzkopásmovými filtry
Řízení jasu a šumových parametrů
nezávislým nastavením kanálů • přesnější zobrazení než u klasické barevné
kamery
Připojení přes gigabitový ethernet
nebo Camera Link • korekce obrazu
pomocí LUT v kameře

BAREVNÉ
A MULTISPEKTRÁLNÍ
ŘÁDKOVÉ KAMERY

Barevné a multispektrální line-scan
kamery využívají vícečipovou technologii
s přesným oddělením barevných kanálů.
Jsou mimořádně vhodné pro průběžnou
kontrolu povrchů a potravin. Monochromatické vysokorychlostní kamery zase
poskytují výjimečnou citlivost a dynamický rozsah.

	
Vícečipové kamery: rozlišení 2 až

PRŮMYSLOVÉ KAMERY

JAI se specializuje na průmyslové kamery
s vysokou kvalitou obrazu a vysokým
rozlišením. Kamery obsahují řadu unikátních vlastností, jako sekvencer a HDR
mód. Kamery řady Spark mají zvýšenou
teplotní a mechanickou odolnost a jsou
tak ideálními kandidáty pro použití v dopravních aplikacích.

	
Rozlišení až 20 Mpx • unikátní

4 kpx • Multispektrální 4CCD
kamery v konfiguraci R+G+B+NI

režim s vysokým dynamickým
rozsahem HDR

Černobílé kamery: frekvence až 80 kHz
• mimořádný dynamický rozsah
a vysoké SNR • korekce DSNU a FFC

Nejvýkonnější modely se snímači
Sony IMX a CMOSIS • vysoká citlivost
v blízkém infračerveném světle pro
dopravní systémy • snímače CMOS
s globální závěrkou

Připojení Camera Link nebo CoaXPress
• délka kabeláže až 200 m (CXP)

Modely Spark se teplotním
rozsahem –45° až 70° C a vysokou
odolností proti nárazům • ovládání
motorizovaného zoom objektivu
včetně clony
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VÝROBCE JAI
Společnost JAI A/S zvládá špičkové technologie, které jsou pro řadu jiných výrobců obtížně uchopitelné. Kamery s vysokou odolností, s vysokým rozlišením, nebo
unikátními spektrálními vlastnostmi jsou používány v nejnáročnějších aplikacích
strojového vidění. JAI do svých kamer implementuje i některé unikátní vlastnosti,
které nejsou u této kategorie obvyklé: zvýšení dynamického rozsahu, vícenásobná
oblast zájmu, řízení objektivu a přesná časová synchronizace.

na jasu přímo na snímači. Výsledkem je
nepřepálený obraz zachycující předměty
jak ve stínu, tak intenzívně osvětlené.

ŠIROKÉ SPEKTRUM FUNKCÍ
A PARAMETRŮ
Kamery JAI umožňují plnou programovou kontrolu. Speciální funkce umožňuje
na jeden povel pořídit sekvenci několika
obrázků s různou citlivostí a rozlišením.
Funkce Multi-ROI umožňuje odeslání až
5 oblastí zájmu nezávisle na celkovém
rozlišení kamery.

KAMERY JAI
PRO STROJOVÉ
VIDĚNÍ A JEJICH
VLASTNOSTI

UNIKÁTNÍ VÍCEČIPOVÁ
TECHNOLOGIE

ROBUSTNOST
A SPOLEHLIVOST

JAI je expertem na vícečipové kamery. Techologii více čipů využívá JAI jak
v barevných 3CCD a nově také 3CMOS
kamerách, kdy se ke třem barevným
kanálům přidá ještě blízký infračervený
(NIR). Přesné oddělení barevných kanálů
se používá pro lepší rozlišení barevných
odstínů a vlnových délek.

Vysoká kvalita kamer JAI umožňuje
u vybraných modelů dosáhnout nadstandardní odolnost vůči vibracím (10G)
a otřesům (80G), a zvýšit teplotní rozsah
až na 70° C. Kamery jsou díky těmto
vlastnostem vybírány do nepřetržitých
provozů a venkovních aplikací.

VYSOKÝ DYNAMICKÝ
ROZSAH (HDR)
Vysoký dynamický rozsah je dosažen
dvěma různými způsoby. U 2CCD kamer
je obraz snímán dvěma snímači s různě
nastavenou citlivostí. U kamer Spark se
používá nelineární nastavení závislosti
KAMERY A KOMPONENTY PRO STROJOVÉ VIDĚNÍ

VÝROBCE SVS-VISTEK
Společnost SVS-Vistek již mnoho let vyvíjí průmyslové kamery a nyní je předním
výrobcem a dodavatelem kamer a některých kamerových komponent. Mezi
ostatními vyčnívá především svým zaměřením na kamery s vysokým rozlišením,
elektronickým řízením objektivů, duálním Ethernetovým rozhraním a robustním
a voděodolným housingem.

	EVO/EXO TRACER

První průmyslové kamery, které jsou
nativně vybaveny možností elektronicky
ovládat motorizované objektivy MTF.
	Možnost plně ovládat ostření, zoom
a clonu elektronicky pomocí kamerového API
	Mnoho modelů s rozlišením až
12 Mpx, vysoký dynamický rozsah
	Komunikační rozhraní GigE nebo
Dual GigE
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	KAMERY S VYSOKÝM
ROZLIŠENÍM

	VYSOCE ODOLNÉ
PRŮMYSLOVÉ KAMERY

Průmyslové kamery s velmi vysokým
rozlišením a datovou propustností.

Klasické průmyslové kamery oblečené
do housingu s krytím IP67

	Rozlišení od 11 do 120 Mpx
	Datová propustnost až 25 Gbit/s při
použití modelu s rozhraním
CoaxPress
	Rozhraní Dual GigE, Camera Link
nebo CoaxPress
	Robustní hliníkový housing zajišťující
efektivní chlazení
	Určeny pro objektivy s M58 závitem

	Modely kamer s voděodolným
housingem s M12 GigE konektorem
a přídavným krytím i pro objektiv
	Kamery se senzory Sony a ON Semiconductors s rozlišením VGA až
5 Mpx
	Integrovaný kontrolér pro LED světla
včetně napájení pomocí kamerových
výstupů

OSVĚTLOVAČE
PRO STROJOVÉ VIDĚNÍ
Správný výběr osvětlovače výrazným způsobem ovlivňuje spolehlivost a opakovatelnost kamerové inspekce. Proto naše nabídka zahrnuje světla pro různé scénáře
použití. Katalog obsahuje světla o různých vlnových délkách, včetně UV a NIR, dále
je možné doplnit odrazné a difúzní prvky, nebo polarizační filtry.

PRSTENCOVÁ SVĚTLA
Přímé intenzívní nasvícení ze strany
kamery
Vhodné pro matné materiály, čtení kódů

ZADNÍ SVĚTLA
Zvýraznění kontur objektů
Odhalování trhlin a děr
Prosvěcování transparentních materiálů

BODOVÉ PROJEKTORY
Intenzívní směrové nasvícení malé plochy
Nasvícení rychlých procesů

PLOŠNÁ A SLOUPCOVÁ SVĚTLA
Přímé intenzívní nasvícení z libovolného
směru
Homogenní nasvícení většiny povrchů

KOAXIÁLNÍ SVĚTLA
Zvýraznění lesklých ploch
Kontrola rovinnosti materiálů
Detekce vrypů a povrchových vad

LINIOVÁ SVĚTLA
Použití s řádkovou kamerou
Velmi intenzívní nasvícení zorného pole
Přímé směrové nasvícení pod úhlem

SVĚTLA S NÍZKÝM ÚHLEM
Konfigurace typu temné pole
Prosvěcování transparentních materiálů,
zvýraznění hran
Zvýraznění škrábanců a povrchových
defektů

KOPULOVÁ SVĚTLA
Osvětlení lesklých povrchů, odstranění
odlesků
Potlačení členitých povrchů

SVĚTELNÉ ZDROJE
Zdroje světla pro vláknové osvětlovače
Pro makro objektivy s koaxiálním vstupem
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VÝROBCE CCS
Mnohaleté zkušenosti se strojovým viděním využívá společnost CCS k návrhu
špičkových osvětlovačů pro různé scénáře kamerové inspekce. Světla CCS jsou
něco více, než jen LED. Zaručují robustnost, opakovatelnost a dlouhodobou
stabilitu světelného toku po dobu několika let nepřetržitého provozu. Stejně
jako my, i výrobce světel CCS nabízí možnost zaslání vzorku do laboratoře a jeho
otestování pod různými typy nasvícení.

SYNCHRONIZACE
A ŘÍZENÍ JASU
Světla CCS lze synchronizovat s frekvencí
kamery jak v kontinuálním, tak v intenzívním pulzním režimu. Vybrané modely
obsahují manuální kontrolér pro řízení
jasu, nebo je lze ovládat pomocí sdružené řídicí jednotky.

KVALITA LED, EFEKTIVNÍ
CHLAZENÍ

SVĚTLA CCS
PRO STROJOVÉ
VIDĚNÍ A JEJICH
VLASTNOSTI
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NAPÁJECÍ ZDROJE
Světla CCS je možné napájet buď přímo
stabilizovaným zdrojem, nebo digitálně řízeným zdrojem. Ten umožňuje
například pulzní řízení, přesné nastavení
jasu, trigrování, dálkové ovládání přes
ethernet nebo sériovou linku.

Pro výrobu světel CCS jsou používány
pečlivě vybrané řady LED, které splňují
přísné limity pro intenzitu, vlnovou délku
a vyzařovací charakteristiku. Efektivní
chlazení LED modulů zaručuje dlouhodobou životnost a stabilitu parametrů.

BARVY LED
Katalog světel CCS zahrnuje modely
o různých vlnových délkách, včetně bílé
barvy, UV a NIR. Dále je možné doplnit
odrazné a difúzní prvky, pásmové nebo
polarizační filtry.

VÝROBCE EFFILUX
Společnost Effilux je významným hráčem mezi výrobci LED světel pro strojové
vidění. Jejím cílem je vytvořit každý model tak, aby byl modulární jak ve svých
světelných, tak i mechanických vlastnostech. Tento přístup umožňuje pokrýt
širokou škálu aplikací pomocí několika modelů LED světel, které jsou dotaženy
k dokonalosti.

	VELKOFORMÁTOVÉ
OSVĚTLOVAČE

	PROJEKTORY PRO
KALIBRACI A 3D MĚŘENÍ

	LINIOVÉ OSVĚTLOVAČE
PRO ŘÁDKOVÉ KAMERY

	Velmi homogenní zadní osvětlovače
	Vysoce výkonné přední osvětlovače
s otvorem pro kameru
	Mnoho velkostí od 50×50 mm do
1500×1500 mm

	Bodové osvětlovače s vysokou
intenzitou
	Projektory strukturovaného světla
s vyměnitelnými promítanými vzory
	Pro zaostření se používají objektivy,
které lze měnit podle potřeby

	Velmi výkonné řádkové osvětlovače
	Určeno pro vysokorychlostní
řádkové aplikace
	Délka od 100 do 6 000 mm
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HARDWARE
A SOFTWARE PRO
ZPRACOVÁNÍ OBRAZU

INTELIGENTNÍ
KAMERY

Sofistikované Inteligentní kamery
National Instruments kombinují obrazový snímač a vyhodnocovací jednotku.
Používají se jako výkonné kamerové senzory přímo ve výrobě a umožňují přímé
napojení na řídicí systém (PLC) pomocí
komunikační linky nebo DIO.
	Rozlišení až 5 Mpx • výběr
z několika výkonnostních variant
	Zpracování obrazu a komunikace
s řídicím systémem v reálném čase
• krytí IP67, včetně krytu objektivu
	Přímé řízení světla • digitální I/O
• výkonný CPU 1.6 GHz • výstup
na monitor
	Součástí kamery je licence pro
VBAI nebo VDM
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KOMPAKTNÍ
VISION SYSTÉMY

Kompaktní systém CVS v robustním provedení s pasívním chlazením obsahuje
výkonný čtyřjádrový procesor pro velmi
rychlé zpracování obrazu. Je navržen
jako multikamerový systém a je kompatibilní s průmyslovými kamerami mnoha
výrobců.
	2 porty USB3 Vision nebo GigE Vision
• při použití switche je možné připojit
libovolné množství kamer
	Sériová linka nebo ethernet • digitální
I/O včetně vstupů pro kvadraturní
enkodér
	Výkonný 4-jádrový CPU • RT operační
systém • výstup na monitor

FRAMEGRABBERY

Karty pro zachytávání videa s rozhraním
Camera Link zvládají přenos obrazu
z kamer v reálném čase rychlostí až
850 MB/s s minimální latencí. Používají se zejména u vysokorychlostních
a řádkových kamer, kde je rozhodující
propustnost a okamžitá reakce systému
na výsledky zpracování obrazu.
	Pro kamery ve specifikaci Camera
Link Base, Medium, Full a Extended
(10-tap) • PCI Express/PXI Express
	Přídavné digitální I/O včetně vstupů
pro kvadraturní enkodér • snadná
synchronizace s dalšími DAQ
	Možnost zpracování obrazu přímo
v interním FPGA • takt algoritmu
v mikrosekundách

VÝROBCE NATIONAL
INSTRUMENTS
National instruments se specializuje na měření elektrických a dalších fyzikálních
veličin v průmyslu, v dopravě a výzkumu. Je lídrem na trhu s měřicími a DAQ
zařízeními a kartami, které dokážou pracovat i v nejnáročnějších vědeckých
úlohách se zpracováním obrovského množství dat v reálném čase. Přirozenou
součástí ekosystému National Instruments jsou i průmyslové systémy pro získávání
a zpracování obrazu, určené primárně pro vývojové prostředí LabVIEW.

VISION BUILDER FOR
AUTOMATED INSPECTION

KAMERY
NATIONAL
INSTRUMENTS
A JEJICH
VLASTNOSTI

VISION DEVELOPMENT
MODULE
Knihovna funkcí pro zpracování obrazu
v reálném čase. Lze nativně použít v C,
C++, C# a LabVIEW. Umožňuje vytváření
komplexních kamerových inspekcí a složitých interaktivních aplikací.

Jednoduchý vývoj kamerové inspekce
bez znalosti programování. Množství
připravených funkcí pro snadné použití
a rychlé nasazení. Algoritmus je možné
větvit pomocí stavového diagramu, krokovat a odlaďovat jeho funkci.
Vision Builder for AI je součástí dodávky
inteligentních kamer a kompaktních
systémů CVS.

TYPICKÉ FUNKCE
Porovnání vzorů a objektů
Rozpoznání znaků a symbolů (OCR)
Detekce hran, měření rozměrů
Klasifikace a trasování objektů
Čtení čárových a 2D kódů
Zpracování 3D obrazu
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HARDWARE
A SOFTWARE PRO
ZPRACOVÁNÍ OBRAZU

	MICROENABLE V
IRONMAN

Framegrabbery Silicon Software řady
„ironman“ s rozhraním Camera Link nebo
CoaxPress zvládají přenos obrazu v reálném čase rychlostí až 3600 MB/s s velmi
nízkou latencí. Jejich použití je vhodné
ve vysokorychlostních a řádkových aplikacích při nutnosti použít velmi vysoké
rozlišení.
	Pro kamery s rozhraním Camera Link
v konfiguracích Base, Medium, Full,
Deca a s rozhraním CoaxPress až pro
4 kamery
	PCI Express x8 gen 2
	Přídavné digitální vstupy/výstupy
včetně vstupů pro digitální enkodér
	Možnost zpracování obrazu přímo
v interním FPGA, které lze programovat v prostředí Visual Applets
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	MICROENABLE V
MARATHON

Framegrabbery řady „marathon“ disponují sice trochu menší propustností než
řada „ironman“, umožňují však využít
standard Camera Link HS s variantou optického přenosu až na 500 m s rychlostí
1 200 MB/s a latencí v řádu nanosekund.
	Pro kamery s rozhraními Camera Link
(konfigurace Base, Medium, Full,
Deca), CoaxPress (až pro 4 kamery
s celkovou rychlostí 25 GB/s) nebo
Camera Link HS v optické variantě
	PCI Express x4 gen 2, propustnost až
1800 MB/s
	Přídavné digitální vstupy/výstupy
včetně vstupů pro digitální enkodér
	Možnost zpracování obrazu přímo
v interním FPGA, které lze programovat v prostředí Visual Applets

	LIGHTBRIDGE

LightBridge je externí framegrabber,
který se chová totožně jako ostatní framegrabbery s programovatelným FPGA
polem. Tím umožňuje šetřit HW nároky
na koncové PC, jelikož zpracování obrazu
probíhá už na něm dříve, než je obraz
doručen do vyhodnocovací aplikace.
Pro připojení k počítači používá rozhraní
Thunderbolt 2.
	Pro kamery s rozhraním Camera Link
ve všech konfiguracích
	Rozhraní Thunderbolt 2 s přenosovou kapacitou 1 350 MB/s při délce
kabeláže 60 m.
	Integrované GPIO pro synchronizaci
a komunikaci s okolím
	Zpracování obrazu na interním FPGA
poli, které lze programovat ve Visual
Applets
	Možnost uchycení na DIN lištu, housing IP40 s pasivním chlazením.

VÝROBCE
SILICON SOFTWARE
Společnost Silicon Software je úzce zaměřena na vývoj a výrobu špičkových framegrabberů,
které se používají pro získání a předzpracování obrazu ve vysokých rychlostech v reálném
čase. Tyto framegrabbery jsou určeny pro kamery s různým komunikačním rozhraním.
Některé modely mají uživatelsky programovatelné FPGA pole, díky čemuž lze obraz rychle
předzpracovat pro vysokoúrovňové obrazové funkce. K tomu se používá grafické vývojové
prostředí nazývané Visual Applets vyvinuté taktéž firmou Silicon Software.

VÝVOJÁŘSKÉ FUNKCE
PROSTŘEDÍ

VISUAL APPLETS
Vývojové prostředí, ve kterém lze programovat FPGA pole pro zpracování obrazu
v reálném čase. Nejedná se pouze o FPGA pole na framegrabberech společnosti Silicon
Software, ale také o další HW (např. Smart kamery) od jiných výrobců, kteří se tomuto
SW otevřeli. Programování probíhá v grafické podobě formou propojování funkcí pomocí vodičů a konfigurací těchto funkcí pomocí jejich parametrů. Není proto nutná potřeba
znát VHDL nebo jiné textově orientované programovací jazyky FPGA polí.

	Přes 200 funkcí rozdělených do
knihoven
	Specifické funkce použitelné jen
s konkrétním HW
	Simulace zpracování obrazu
	2 úrovně kontroly napsaného kódu
(tzv. Design rule check)
	Simulace využití FPGA zdrojů
	Rozsáhlá a podrobná dokumentace
jednotlivých funkcí a pravidel spolu
s mnoha examply
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KOMPAKTNÍ
OBJEKTIVY

Portfolio objektivů Kowa zahrnuje modely pro mnoho různých typů kamer
a snímačů. Díky dlouholetým zkušenostem s konstrukcí optiky si může výrobce
dovolit navrhovat i speciální objektivy pro 3CCD kamery, objektivy s vysokým
rozlišením nebo SWIR.

MEGAPIXELOVÉ
OBJEKTIVY
Objektivy pro průmyslové kamery
nacházejí využití v běžných aplikacích
strojového vidění. Stěžejními vlastnostmi
jsou nízké zkreslení a homogenita zobrazení ve všech částech zorného pole.

ODOLNÉ OBJEKTIVY
Robustní objektivy do náročných podmínek jsou odolné proti otřesům
a vibracím. Všechny optické prvky jsou
zalepené a seřizovací kroužky pevně zajištěné. Určeno pro čipy o velikosti do 1“.

10 MP OBJEKTIVY
Objektivy pro zvlášť náročné aplikace
pro kamery s vysokým rozlišením
a malými pixely. Objektivy Kowa poskytují mimořádně dobré rozlišení a homogenní kontrast v celé ploše zorného
pole.

VIS-NIR F-MOUNT
Výkonné objektivy pro snímání v širokém
rozsahu vlnových délek 400 – 1000 nm
bez posunu roviny ostrosti. Jsou určeny
pro špičkové kamery s velkými snímači
jak v průmyslu, tak i v dopravě.

LINE-SCAN
Objektivy pro řádkové kamery s rozlišením až 6 kilopixelů. Mají rovnoměrný
kontrast a velkou vykreslovací plochu
právě pro použití s liniovými snímači.
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TELECENTRICKÉ
A SPECIÁLNÍ OBJEKTIVY

Firma Opto Engineering je považována za lídra v konstrukci telecentrických objektivů pro strojové vidění. Velké zkušenosti a dokonalá znalost optiky umožňuje
návrh speciálních 360° objektivů, boroskopů a katadioptrických objektivů.

360° OBJEKTIVY
TELECENTRICKÉ
OBJEKTIVY
Eliminace perspektivy a konstantní zvětšení nezávislé na pracovní vzdálenosti
jsou hlavními vlastnostmi telecentrických
objektivů. Používají se pro velmi přesná
měření rozměrů, kontrolu povrchů a inspekci skleněných výrobků

Objektivy s integrovanými zrcadly slouží
pro inspekci malých objektů z více stran
najednou jedinou kamerou. Jsou určeny
pro kontrolu součástek, uzávěrů, těsnění
a dalších výrobků s malými rozměry.

MAKRO OBJEKTIVY
Makro objektivy s nulovým zkreslením
slouží pro přesné snímání velmi malých
objektů, například elektronických součástek, polovodičových waferů, bižuterie
a podobně.
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MAKRO OBJEKTIVY
A FILTRY

Značka Schneider Kreuznach existuje již více než 100 let. Za tu dobu si vydobyla
značné renomé jako tvůrce profesionální optiky pro fotografii i filmové projektory. Výkonné objektivy Schneider Kreuznach pro strojové vidění jsou používány
v nejnáročnějších aplikacích, včetně kosmického výzkumu. Díky propracovanému designu a precizní výrobě jsou vhodné pro přesná měření rozměrů
a kontrolu LCD displejů na špičkové úrovni.

MAKRO OBJEKTIVY
UNIFOC
Optický modulární systém Unifoc umožňuje sestavení makro objektivu přesně
na míru konkrétní aplikaci. Objektivy
jsou designovány pro zvětšení 1:20 až
5:1 (poměr velikosti snímače k velikosti
objektu).

OBJEKTIVY PRO
ŘÁDKOVÉ KAMERY
Nejlepší objektivy na trhu pro řádkové
kamery s velmi vysokým rozlišením
16 kpx a dlouhými snímači v řádu desítek
milimetrů. Hlavním cílem objektivu je
konstantní rozlišení a homogenní osvit
v celém zorném poli řádkové kamery.
Mimořádně kvalitní objektivy byly vyvinuty pro inspekci SMD elektroniky
a LCD displejů.

FILTRY
Optické filtry s hydrofobní antireflexní
vrstvou, která slouží také jako ochrana
proti poškrábání a otěru.
Barevné a NIR
Pásmové
Úzkopásmové
Neutrální
Polarizační
Ochranné
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OCHRANNÉ KRYTY
IP67

Společnost autoVimation se zaměřuje na vývoj ochranných kamerových krytů. Její portfolio obsahuje jak hliníkové kryty do industriálního prostředí, tak
nerezové housingy do chemického a potravinářského průmyslu. Kamery je také
možno chránit i proti extrémním teplotám pomocí vodního chlazení a klimatizační jednotky.

ŘÍZENÁ KLIMATIZACE PRO
EXTRÉMNÍ PODMÍNKY
Pro použití v extrémních prostředích je
možné použít vytápění nebo klimatizační jednotku s vodním chlazením. Rozsah
okolní teploty prostředí se tím zvýší na
–50 až 200° C.

FLEXIBILITA ROZMĚRŮ
A MONTÁŽE
Kamerové kryty je možné vybavit různými typy sklíček a průchodek. Na vyžádání je možné změnit také povrchovou
úpravu, barvu či rozměr.

OCHRANA PROTI PRACHU
A VODĚ
Robustní hliníkové kryty autoVimation
poskytují ochranu průmyslové kameře
proti prachu, špíně, vodě a chemikáliím. Nerezové provedení je vhodné do
chemických a potravinářských provozů.
Možná je také úprava krytu pro SWIR
a termokamery.
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VYSOKORYCHLOSTNÍ
ZÁZNAM OBRAZU

Firma NorPix se dlouhodobě zabývá problematikou záznamu obrazu z kamer pro
strojové vidění. Odladěný engine programu StreamPix dokáže efektivně přenášet a zaznamenávat velké objemy obrazových dat.
Na základě zkušeností se záznamem obrazu umíme stavět výkonné i nízkonákladové přenosné systémy schopné zaznamenávat stovky až tisíce snímků za
sekundu.

norpix
DIGITAL VIDEO RECORDING SOFTWARE
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STREAMPIX – ZÁZNAM
Z VYSOKORYCHLOSTNÍ
KAMERY
Program je určen pro záznam obrazu z kamery nebo frame grabberu do
paměti RAM či na harddisk. Umožňuje
záznam nekomprimovaného obrazu,
nebo také kompresi pomocí GPU.
Je možné také pořizovat synchronní
záznam z více kamer současně.
StreamPix dokáže pracovat s kamerami
s různými sběrnicemi a protokoly: Camera Link, CoaXPress, GigE Vision, USB3
Vision a dalšími.

DALŠÍ MOŽNOSTI
Export do AVI, MOV, JPEG, PNG,…
Synchronizace s GPS, IRIG-B
Záznam zvuku nebo měřených dat
	z DAQ
Automatické spouštění záznamu
Vzdálené ovládání více stanic
Pre/Post záznam, kruhový buffer

KAMERY A KOMPONENTY PRO STROJOVÉ VIDĚNÍ

PRODUKTY
ATESYSTEM

S rozvojem firmy ATEsystem s.r.o. jako systémového integrátora a dodavatele kamer a komponent se stále více projevovala potřeba vlastního týmu, který by se specializoval na hardware. Jednak jako technická podpora aplikačních inženýrů, ale především
za účelem vývoje vlastních produktů, které na trhu buď zcela chybí, nebo přesně nevyhovují požadavkům našich zákazníků.

	ŘÍDICÍ JEDNOTKA
K OBJEKTIVŮM
CANON EF/EFS

Slouží k ovládání ostření a clony fotografických objektivů Canon pro nasazení
s průmyslovými kamerami Basler ace.
Kompaktní mechanické provedení je
určeno k montáži do kamerového krytu.
	Komunikační rozhraní RS485
	Rozsah napájení 10 až 30 V DC
	Galvanické oddělení

	ŘÍDICÍ JEDNOTKA
K OBJEKTIVŮM
S P-IRIS

Ovládání objektivů, které k pohonu
clony, zoomu, IR filtru a ostření využívají
krokové motory. V základním provedení je dodáváno s kamerou Basler ace
a 12 Mpx objektivem Theia TL1250P s proměnným ohniskem 12 – 50 mm.
	Komunikační rozhraní RS232
	Rozsah napájení 12 – 24 V DC
	Galvanické oddělení

	PROUDOVÝ ZDROJ
PRO LED MODULY

Navržen pro splnění přísných požadavků
na testování LED modulů do automobilových světlometů. Minimální zvlnění
výstupního proudu omezuje kolísání jasu
LED při optické kontrole.
	Komunikační rozhraní Ethernet
	Rozsah 100 mA až 2000 mA
	Maximální výstupní napětí 50 V

	SYSTÉM DETEKCE PŘÍTOMNOSTI OCHRANNÉHO LAKU
Umožňuje lokální detekci průhledných lakových vrstev nanášených na průhledný
materiál. Bezdrátový přenos dat mezi detekční sondou a vyhodnocovací jednotkou
nabízí široké možnosti instalace například na výměnných přípravcích nebo robotických
ramenech. Typické použití je v automobilovém průmyslu, kde se používá pro ověření
nanesení vnější vrstvy ochranného laku a vnitřní hydrofobní úpravy na krycích sklech
automobilových světlometů.
Více produktů na stránkách www.atesystem.cz.
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PRODEJ KAMER
A KOMPONENT PRO
PRŮMYSLOVÉ APLIKACE
Na stránkách internetového obchodu
eshop.atesystem.cz nabízíme kompletní portfolio pro realizaci 2D a 3D kamerového systému. Dodáváme pouze kvalitní
a spolehlivé komponenty renomovaných
výrobců. Sami si vybrané kamery a součásti testujeme a používáme je v našich
aplikacích. Mnoho nabízených produktů
nalezne uplatnění i mimo průmysl, například v laboratorních úlohách, bezpečnostních aplikacích a v inteligentních
dopravních systémech.

TECHNICKÁ
PODPORA A SERVIS

KOMPLETNÍ
ŘEŠENÍ NA KLÍČ

Před nákupem konkrétní sestavy
pro realizaci kamerového systému
je téměř vždy nutné provést studii
proveditelnosti. Proto našim zákazníkům
nabízíme bezplatné zápůjčky kamer
a dalšího vybavení. Možné je také
provedení testů na zaslaných vzorcích,
nebo přímo na místě u zákazníka.
V rámci popularizace principů
strojového vidění a šíření technického
know‑how pořádáme také technická
školení a semináře.

Zabýváme se návrhem a realizací
testovacích systémů na bázi strojového
vidění. Dodáváme kompletní 2D a 3D
kamerové systémy, nebo jejich části.
Spolupracujeme s výrobci strojů
a zařízení pro testování v průmyslu jako
jejich subdodavatelé. Jako systémoví
integrátoři se orientujeme zejména na
výrobní průmysl. Díky spolupráci se
světovými výrobci propojujeme naše
znalosti a zkušenosti s nejnovějšími
technologiemi vizuální inspekce.

NAŠI PARTNEŘI
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DIGITAL VIDEO RECORDING SOFTWARE AND SOLUTIONS

ATEsystem s.r.o. je hrdým partnerem
a systémovým integrátorem National
Instruments, světového výrobce měřicích
karet, software a dalšího vybavení pro
virtuální instrumentaci.
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www.atesystem.cz

ATEsystem s.r.o.

Pobočka Jablonec n. N.

Studentská 6202/17
708 00 Ostrava‑Poruba

Palackého 3145/41
466 01 Jablonec nad Nisou

SLUŽBY A PROJEKTY

SLUŽBY A PROJEKTY

M +420 603 298 509
T +420 595 172 720
E atesystem@atesystem.cz

M +420 734 150 362
E atesystem‑jablonec@atesystem.cz

PRODEJ KAMER
A TECHNICKÁ PODPORA

M +420 733 126 989
E 3D@atesystem.cz

M +420 731 506 325
T +420 595 170 472
E kamery@atesystem.cz

3D APLIKACE

