
SoftVision® Profile

SoftVision Profile är visionsystemet 
som mäter form och dimension ner till 
hundradelar i noggrannhet.

SoftVision® Profile säkerställer att den tillverkade produkten håller 
rätt form och dimension mot angivna toleranser. Systemet hittar  
defekter som till exempel sprickor och hål och kan även användas för 
positionering i en robotapplikation eller liknande där XYZ kordinater 
kommuniceras.

Kontrollen kan integreras direkt i processen och operatören får larm 
när produkter ligger utanför angivna toleranser.
Avvikelser rapporteras till operatör eller överordnat system och 
rapporter med statistik och trender kundanpassas efter behov.

SoftVision® Profile kan enkelt kombineras med andra visionprodukter 
från Soft Design. Kontakta oss eller besök oss på www.softdesign.se 
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SoftVision Profile används i en mängd olika 
applikationer med samma säkra resultat 
och tillförlitlighet vid varje mätning.

SoftVision® Profile använder sig av så kallad lasertriangulering 
som är en mycket noggrann och beröringsfri mätning. Inställningar 
görs för tolerans i höjd, bredd, vinklar, hörnradier och formavvikelser 
som till exempel skevhet och vridning. Systemet kan även larma för 
defekter som till exempelvis sprikor, hål eller adderat material.

Exemplet nedan visar funktion för kontroll av bromsklossar där 
slitytans höjd och kvalitet inspekteras. Systemet kontrollerar också att 
detaljer är kompletta och finns monterade på rätt position.

SoftVision Profile
upptäcker avvikelser i 
ett tidigt skede direkt 
i produktionen.

SPECIFIKATIONER
SYSTEM: SoftVision® Profile

3D kontrollmätning och kvalitetskontroll av form och 

dimension med lasertriangulering.

TEKNIK: Ljuset från en laser bryts i ett prisma till en linje 

som träffar produkten. En eller flera kameror placerade i 

vinkel registrerar lasern och talar om avståndet till tusentals 

punkter i ett mätplan. 

UPPLÖSNING: Höjd mätnoggrannhet från 0,02 mm.

Upp till 5000 linjemätningar per sek.

HÅRDVARA: PC Intel Duo processor Windows XP eller Vista.

FORMAT: Produktformat från millimeterstorlek upp till flera 

meter stora objekt. Utrustning anpassas efter produkt.

RAPPORT: Kundanpassad rapport. Vid varje utförd 

mätning sparas resultatet i databas med möjligheter for 

statistik och trendanalys.
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Läs mer om hur SoftVision 
används av våra kunder 
för att automatisera!

Läs mer om hur vi möter våra kunders krav 
och önskemål genom att kombinera och 
kundanpassa flera av våra system till ett 
användarvänligt och enkelt system.
Genom att till exempel kombinera 2D- och 
3D-teknik har vi automatiserat hos våra 
kunder i en mängd olika applikationer och 
branscher.

Läs mer i våra Case studys som ni hittar 
på www.softdesign.se.

Avvikelser visualiseras och rapporteras 
efter kundens önskemål.

SoftVision® Profile kan generera en 3D-bild av avsynade produkter 
för till exempel rapporter eller manuell kontrollmätning av olika 
områden. 


