
SoftVision® Surface

SoftVision Surface är visionsystemet som 
hittar alla tänkbara avvikelser i mönster, 
struktur, färg och finish.

SoftVision® Surface avsynar produkter på ett liknade sätt som det 
mänskliga ögat. Den stora skillnaden är att systemet klarar betydligt 
högre hastigheter, inte missar avvikelser och orkar arbeta dygnet runt.
Systemet ser avvikelser i kontrast och färg där möjligheterna för olika 
applikationer är många.

Kontrollen kan integreras direkt i processen och operatören får larm 
när produkter ligger utanför angivna toleranser.

SoftVision® Surface kan enkelt kombineras med andra 
visionprodukter från Soft Design. Kontakta oss eller besök oss på 
www.softdesign.se för att läsa mer om våra system.
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SoftVision ett ledande visionsystem med 
över 20 års erfarenhet i ryggsäcken!

SoftVision® Surface använder sig av olika typer av kameror 
beroende av vad applikationen kräver. Det kan vara allt ifrån 
den enklaste areakameran för existenskontroll eller positionering 
till högupplösta linjekameror med optimerad belysning för höga 
hastigheter inline i en process. Systemet kan arbeta i färg och genom 
fi ltrering i olika plan och med rätt belysningstekniker hitta defekter 
som är svåra för det mänskliga ögat att se.

Avvikelser rapporteras till operatör eller överordnat system och 
rapporter med statistik och trender kundanpassas efter behov.

Exemplet nedan visar funktion för kontroll av lackerad yta där 
systemet hittar avvikelser i kvalitet. Systemet kontrollerar också att 
exempelvis hålbild och andra detaljer är korrekta.

SoftVision Surface
upptäcker avvikelser 
som det mänskliga 
ögat har svårt att se.

SPECIFIKATIONER
SYSTEM: SoftVision® Surface

2D-avsyning och kvalitetskontroll. Systemet anpassas med 

aktuella moduler efter vad applikationen kräver.

TEKNIK: Exempelvis areakamera eller linjekamera med 

strobe alternativt linje ljus. 

UPPLÖSNING: Val baserat på noggrannhetskrav och 

hastighet i applikation.

HÅRDVARA: PC Intel Duo processor Windows XP eller Vista.

I vissa fall smartkamera.

FORMAT: Produktformat från millimeterstorlek upp till fl era 

meter stora objekt. Utrustning anpassas efter produkt.

RAPPORT: Kundanpassad rapport. Vid varje utförd 

mätning sparas resultatet i databas med möjligheter för 

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 fl era 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 
brancher.

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


