
In talloze productieomgevingen wereldwijd zorgen 
machine vision- en onderdeelidentificatiesystemen 
ervoor dat miljoenen producten dagelijks aan strenge 
kwaliteits -en veiligheidseisen voldoen.

Een effectief systeem helpt u de efficiëntie en prestaties 
te verbeteren door defecten te elimineren, assemblage en 
tracking te verifiëren en informatie vast te leggen in elke 
fase van het productieproces.

De markt biedt een breed scala aan modellen om aan alle 
prijs- en prestatie-eisen te voldoen.

Eenvoudig een systeem vinden dat de nodige taken kan 
uitvoeren is niet genoeg; er zijn verschillende andere 
factoren die moeten worden overwogen om een succesvolle 
implementatie te verzekeren.

Routeco heeft de middelen om uw eerste toepassing in 
visie- en identificatiesystemen of hulp bij het specificeren 
van een nieuw project te ondersteunen.
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In-Sight 2000 vision sensors stellen nieuwe 
standaarden for flexibiliteit en gebruiksgemak

In-Sight 2000 series vision sensors combineren de kracht 
van een In-Sight vision systeem met de eenvoud en  
betaalbaarheid van een vision sensor. 

> Krachtige In-Sight vision tools
> Gemakkelijke setup met EasyBuilder®
> Field interchangeable verlichting en optiek
> Modulair body design

DataMan® 260 leest de meest complexe 1D and 2D 
codes met grotere flexibiliteit 

De DataMan® 260 fixed-mount barcode scanner decodeert 1D, 
2D, en DPM codes met gemak. 

> High-speed scannen van beschadigde of slecht geprinte 1D
codes

> Betrouwbaar scannen van voorheen onscanbare 2D codes
> Field-exchangeable verlichting en optiek
> Auto-tune en trigger buttons
> Print kwaliteitsmetingen voor codevalidatie

5 manieren waarop codeverificatie uw bedrijf kan helpen 
tijd en geld te besparen met de nieuwe Cognex DPM 
verifier 

Het niet scannen van codes kan kostbare herdrukken, verspilde 
producten en terugboekingen van klanten veroorzaken. De 
NIEUWE DataMan 8070-serie-verifier voor direct-part-
markings (DPM-codes) kan helpen om het niet scannen te 
voorkomen en de codekwaliteit te verbeteren door:

> Waarborgen dat codedata juist geformatteerd is
> Bevestigen dat de code gescand kan worden door alle
> barcode scanners
> Fouten in de codeleesbaarheid opsporen
> Bewijs van codekwaliteit leveren aan klanten
> Certificering van de naleving van richtlijnen van de

industriekwaliteitsnorm (ISO)




