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DETEKČNÍ SONDA – SMART SENZOR ŘÍDÍCÍ A VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA BEZKONTAKTNÍ NAPÁJECÍ SYSTÉM

POPIS A VLASTNOSTI PRODUKTU
Systém je určen pro detekci přítomnosti lakových vrstev vnějšího tvrdého laku (Hard Coating, HC)  

a vnitřního hydrofobního laku zabraňujícímu mlžení povrchu (Anti-Fog, AF) na krycích sklech 

automobilových světlometů. Detekce se provádí v místě s plnou průhledností materiálu na kruhové ploše 

přibližně 15 mm2 (dle seřízení detekční sondy).

Systém se skládá z detekční sondy – smart senzoru, řídicí jednotky systému a volitelně z bezkontaktního 

indukčního napájecího systému. Detekční sonda obsahuje vlastní snímač lakových vrstev a mikroprocesor 

pro zpracování a vyhodnocení detekce. Přenos signálů z / do řídícího systému stroje (PLC aj.) je možný přes 

řídící jednotku pomocí Bluetooth spojení nebo přímo kabelem.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
  Lokální detekce průhledných lakových vrstev nanášených na průhledný materiál dle seřízení v ploše maximálně 15 mm2

  Diferenční metoda vyhodnocení přítomnosti jednotlivých vrstev

  Schopnost detekce tlouštěk vrstev v rozsahu 1,5 až 23 μm

  Vyhodnocení a signalizace přítomnosti vrstvy dle nastavení limity

  Systémové řešení pro rychlou změnu produktu/varianty výroby

  Určeno pro statickou montáž nebo montáž na výměnný zakládací přípravek

  Spouštění detekce impulsem na signálový vstup

  Ukládání posledních 54 detekcí s možností vyčtení do PC (stálá paměť v řídicí jednotce)

  Nastavení pomocí PC aplikace a kabelu pro konfiguraci detekční sondy (rozhraní RS232), ev. úprava limitů pomocí  

dotykového displeje (příslušenství)

  Použití Bluetooth (přenos dat) a bezkontaktního indukčního napájení detekční sondy

SYSTÉM DETEKCE
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TYPY INSTALACÍ SYSTÉMU
Způsob instalace sondy rozhoduje o rozsahu setu detekčního systému. Rozlišujeme dva základní způsoby 

instalací setů Systému detekce přítomnosti lakových vrstev – instalaci na výměnné zakládací přípravky  

(tzv. natlačovací hlavy) a statickou instalaci v pracovním prostoru stroje (např. robota).

VÝMĚNNÁ INSTALACE DETEKČNÍ SONDY  
NA ZAKLÁDACÍ PŘÍPRAVEK  
(TZV. NATLAČOVACÍ HLAVA)

Tento způsob instalace umožnuje dle konstrukce stroje 

automatickou změnu produktu výroby. Obsahuje stejný počet 

detekčních sond jako přípravků. Ovládání aktivní sondy zajištuje 

řídicí jednotka připojená k řídicímu systému stroje (např. PLC). 

Napájení sondy je možné pomocí bezkontaktního napájecího 

systému (vhodné pro jednoúčelové stroje typu horizontálního 

lisu) nebo přímým kabelem (uchycení na hlavu ramene robota).

STATICKÁ INSTALACE DETEKČNÍ SONDY 
V PRACOVNÍM PROSTORU STROJE  
(NAPŘ. ROBOTA)

Sety pro instalaci detekčních sond ve statické pozici pracovního 

prostoru stroje (např. robota) umožnují místo detekce variabilně 

/ dynamicky měnit. Rameno robota polohuje testované sklo do 

požadovaného bodu testování. Tento způsob instalace vyžaduje 

opakovatelné nastavení přesné polohy robota a stabilní 

uchycení detekční sondy s kotvením bez přenosu vibrací.

Detekční sondu je možné připojit přímo k řídicímu systému stroje využitím přímých signálů ovládání a vyhodnocení detekce přímo ze 

sondy. V tomto případě je omezena funkčnost systému (chybí možnost náhledu a archivace měření, délka kabelu nesmí překročit 5 m).

TYPICKÉ SCHÉMA POUŽITÍ

Výměnná instalace sondy na zakládací přípravek s bezkontaktním napájením – PSKLAK2200.

Ovládání  
napájení  

přípravku

Rozvaděč
10 m

24VDC
Základnový modul 

bezkontaktního 
napájení

Připojovací modul

Výměnný přípravek 
(jiné varianty)

Pracovní pozice  
(varianta č.1)

Zásobník  
(varianta č.2) PSKLAK2200
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PRODEJ KAMER 
A KOMPONENT PRO 
PRŮMYSLOVÉ APLIKACE
Na stránkách internetového obchodu 

eshop.atesystem.cz nabízíme komplet-

ní portfolio pro realizaci 2D a 3D kamero-

vého systému. Dodáváme pouze kvalitní 

a spolehlivé komponenty renomovaných 

výrobců. Sami si vybrané kamery a sou-

části testujeme a používáme je v našich 

aplikacích. Mnoho nabízených produktů 

nalezne uplatnění i mimo průmysl, na-

příklad v laboratorních úlohách, bez-

pečnostních aplikacích a v inteligentních 

dopravních systémech.

TECHNICKÁ  
PODPORA A SERVIS
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.

KOMPLETNÍ  
ŘEŠENÍ NA KLÍČ
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.

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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3D STROJOVÉ VIDĚNÍ
PRO INSPEKCI,

MĚŘENÍ, LOKALIZACI
I ROBOTIKU



JSME EXPERTI
NA STROJOVÉ VIDĚNÍ
Zabýváme se průmyslovou automatizací založenou 

na technologiích 2D i 3D strojového vidění

DODÁVÁME TECHNOLOGIE PRO 3D STROJOVÉ VIDĚNÍ
Při výběru technologie 3D snímání aplikujeme odborný koncepční přístup zohledňující specifika dané 

aplikace. S ohledem na požadovanou přesnost a rychlost snímání, tvar i materiál snímaného povrchu a typ 

úlohy navrhneme vhodnou metodiku 3D snímání. Pracujeme s technologiemi založenými na aktivní i pasivní 

geometrické triangulaci (laserová triangulace, promítání vzoru, stereovize) a metodami založenými na 

měření doby letu světla (Time-of-Flight).

NABÍZÍME KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ ÚLOH 3D STROJOVÉHO VIDĚNÍ

3D VIZUÁLNÍ INSPEKCE
Systémy 3D vizuální kontroly pro rozpoznání polohy, 

kvalitativní a kvantitativní inspekce objektů (měření 

rozměrů, hledání tvarových či texturních vad, apod.)  

a 3D rekonstrukci objektů.

 snímání 3D obrazu (laserová triangulace,  

promítání vzoru, time-of-flight)

  analýza 3D obrazu na základě porovnání  

s 3D modelem nebo individuální analýza 3D scény

VIZUÁLNÍ NAVIGACE ROBOTU VE 3D
Vision Guided Robots – univerzální, flexibilní a adaptabilní 

řešení průmyslové automatizace pomocí robotických  

systémů s obrazovou navigací.

  navigace robotu ve 3D na základě 2D, 2,5D či 3D analýzy 

obrazu za účelem manipulace a práce s předměty  

variabilní polohy

  kvalitativní a kvantitativní hodnocení předmětů  

variabilní polohy a tvarů

  snímání a analýza obrazu vč. komunikace s robotem  

nebo komplexní robotické řešení na klíč



TYPICKÉ APLIKACE
3D STROJOVÉHO VIDĚNÍ
Příklady některých typických aplikací 3D strojového vidění

INSPEKCE GUMOVÝCH, 
SILIKONOVÝCH A PLASTOVÝCH 
VÝROBKŮ
(např. kontrola rozměrů a tvarů, 
detekce povrchových vad)

INSPEKCE PLOCH  
RŮZNÝCH MATERIÁLŮ
(např. detekce rýh, prasklin a dalších 
povrchových vad, kontrola rovinnosti)

A MNOHÉ DALŠÍ APLIKACE!

INSPEKCE KOVOVÝCH  
VÝROBKŮ A SVARŮ
(např. kontrola rozměrů a tvarů, 
detekce povrchových vad)

LOKALIZACE PŘEDMĚTŮ
(např. kontrola polohy a orientace, navádění robotu)

KONTROLA BALENÍ
(např. kontrola neporušenosti obalů 
v potravinářském a farmaceutickém průmyslu)

INSPEKCE ELEKTRONICKÝCH 
SOUČÁSTEK A DESEK  
PLOŠNÝCH SPOJŮ
(např. kontrola rovinnosti, osazení 
součástek, koplanarity)



AUTOMATION  
TECHNOLOGY
ROBUSTNÍ 3D SENZORY  
VHODNÉ PRO VELICE PŘESNÁ MĚŘENÍ

Dodáváme a integrujeme robustní 3D senzory německého výrobce Automation Technology založené

na principu laserové triangulace. Senzory jsou vhodné jak pro velmi rychlá profilová měření, tak pro

kompletní velice přesná povrchová měření (při relativním posuvu senzoru a snímaného objektu).

VLASTNOSTI SENZORŮ AUTOMATION TECHNOLOGY
  Frekvence snímání profilu desítky až stovky kHz (dle modelu a konfigurace)

  Vysoká přesnost měření až na tisíciny mm (dle modelu a konfigurace)

  Vysoký dynamický rozsah (HDR-3D) pro snímání povrchů s variabilní odrazivostí

  Integrovány různé volitelné vyhodnocovací triangulační algoritmy a algoritmy pro subpixelové zvýšení přesnosti

  Odolné krytí IP67 a průmyslové konektory M12

  Prohlížeč pro rychlý náhled (standardní 2D snímek v úrovních šedi, 3D profil)

  Laserové záření tříd 2M, 3B či 3R

ŘADA C5:
3D SENZORY  
S ULTRA ‑HD ROZLIŠENÍM
  Variabilní řešení kompatibilní 

s různými laserovými i LED čárovými 

projektory

  Software pro kalibraci

ŘADA MCS:
MODULÁRNÍ  
3D KOMPAKTNÍ SENZORY
  Předkalibrovaný konfigurovatelný 

systém s dvěma senzory a laserovým 

projektorem pro vyšší kvalitu 

a rozsah snímání

ŘADA C5‑CS:
KOMPAKTNÍ  
3D LASEROVÉ SENZORY
  Předkalibrované senzory s laserovým 

projektorem v kompaktním pouzdře

  Rozlišení a zorné pole dle modelu



BASLER TOF
MODERNÍ 3D TIME-OF-FLIGHT  
KAMERY BEZ RUŠIVÉHO  
ZÁŘENÍ PRO LIDSKÉ OKO

Jsme integrátorem a jediným oficiálním dodavatelem komponent německého výrobce Basler pro Českou 

republiku a Slovensko, a to včetně 3D kamer TOF (Time-of-Flight), založených na principu měření doby letu 

světla. Tyto kamery, vhodné pro snímání větších scén v reálném čase, se vyznačují jednoduchostí použití 

a atraktivním poměrem cena/výkon.

VLASTNOSTI 3D TOF KAMER BASLER
  Frekvence snímání 20–30 fps (dle modelu)

  VGA rozlišení 640 � 480 px, zorný úhel 57 ° � 43 °

  Přesnost měření vzdálenosti do 10 mm

  Možnost nastavitelné nebo automatické expozice snímání

  Vhodné pro průmyslovou automatizaci, logistiku, robotiku i autonomní řízení vozidel

  Prohlížeč pro rychlý náhled (standardní 2D snímek v úrovních šedi, 3D point cloud, hloubková mapa)

  Měřicí světelné pulsy v okem neviditelné NIR oblasti

BASLER TOF
3D TOF KAMERA 1. GENERACE 
  Optimalizace pro vnitřní použití

  Frekvence snímání 20 fps

  Pracovní vzdálenost 0–13 m

BASLER BLAZE
3D TOF KAMERA 2. GENERACE 
  Odolné krytí IP67 (vnitřní i vnější použití)

  Frekvence snímání 30 fps

  Pracovní vzdálenost 0,5–6 m



PHOTONEO
INOVATIVNÍ 3D SKENERY A KAMERY VHODNÉ  
I PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ ÚLOHY PRŮMYSLOVÉ  
AUTOMATIZACE

Jsme dodavatelem a integrátorem kompaktních skenerů a kamer slovenského výrobce Photoneo 

založených na principu laserové triangulace vyznačujících se flexibilitou a jednoduchostí použití, 

spojujících inovativní patentované metody, výkonné hardwarové a pokročilé softwarové technologie.

VLASTNOSTI SKENERŮ A KAMER PHOTONEO
  Rychlé sejmutí celého skenovaného objemu – promítání strukturovaného laserového vzoru  

(bez relativního posuvu snímače a snímaného objektu při skenování)

  Vysoké rozlišení a velký skenovatelný objem (prostor)

  Rychlé zpracování obrazu (integrovaný grafický procesor)

  Lehké a odolné karbonové tělo

  Prohlížeč pro rychlý náhled (standardní 2D snímek v úrovních šedi, 3D point cloud, hloubková mapa, povrchové normály)

  Laserové záření třídy 3R

PHOXI® 3D SCANNER
3D SKENERY

  Doba skenování 250–3000 ms (dle modelu)

  Rozlišení 3,2 Mpx

  Rozlišení v mm a skenovatelný objem dle modelu  

(viz tabulka na další straně)

MOTIONCAM‑3D
3D KAMERY

  Frekvence snímání až 20 fps

  Rozlišení cca 0,5–2 Mpx (dle frekvence snímání)

  Maximální rychlost pohybu snímaného objektu  

vůči kameře 40 m/s



Model skeneru XS S M L XL

Rozsah skenovací 
vzdálenosti (mm)

161–205 384–520 458–1118 870–2150 1680–3780

Optimální skenovací 
vzdálenost (mm)

181 442 650 1239 2326

Zorné pole (mm)* 118 � 78 360 � 286 590 � 421 1082 � 802 1954 � 1509

Vzdálenost sousedních 
bodů ve 3D (mm)*

0,057 0,174 0,286 0,524 0,947

Doba skenování (ms) 250–2000 250–2250 250–2500 250–2750 250–3000

Přesnost kalibrace (mm) 0,025 0,050 0,100 0,200 0,500

Šum (mm) 0,030 0,050 0,100 0,190 0,400

VYBRANÉ PARAMETRY
PRODUKTŮ
Další produkty a parametry na www.atesystem.cz

PHOTONEO 
3D SKENERY (PHOXI® 3D SCANNER)

AUTOMATION TECHNOLOGY
MODULÁRNÍ 3D KOMPAKTNÍ SENZORY (MCS)

Kombinovatelné moduly cx1280 cx2040

Rozlišení v X (mm) 0,10–0,58 0,08–0,48

Rozlišení v Z (μm) 3–22 2–18

Zorné pole v X (mm) 130–750 170–1 000

Zorné pole v Z (mm) 100–800 100–800

Frekvence snímání profilu (kHz) 200 25

Opakovatelnost měření (μm) 1–10 1–10

Pracovní vzdálenost laseru (mm) 200–900 200–900
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