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PERSBERICHT     
 
Niets ontgaat de nieuwe SICK Label Checker: een makkelijk instelbare 
en multifunctionele totaaloplossing voor alle controles op etiketten en 
labels 
 
Klopt de barcode, 2D-code of het productnummer wel? Is de tekst correct? Staat het logo erop? 
Hoe staat het met de printkwaliteit? Zit het label wel op de juiste plek? Op al deze vragen is er 
nu één antwoord: de SICK Label Checker. Deze compacte en makkelijk instelbare camera 
brengt het beste op het gebied van vision en auto-ID bij elkaar. Dankzij slimme beeldfilters en 
geavanceerde tools doet de Label Checker zijn werk foutloos, zelfs onder niet-alledaagse 
omstandigheden of toepassingen. 
 
Zo geavanceerd is de SICK Label Checker 

• Eenvoudige teach-in van lettertype 
Dankzij fontteach-in leest en verifieert de Label Checker ook speciale lettertypes. Dit 
zorgt voor verbeterde leesprestaties bij teksten en cijferreeksen (OCR/OCV). 

• Labelpositie en –afmetingen 
De Label Checker meet de relatieve positie en een eventuele verdraaiing van het etiket. 
Ook kan hij de afstand meten van twee contrasterende randen in het beeld. 

• Printkwaliteit 
Wanneer de printkwaliteit van de ingestelde miniumwaarden afwijkt, geeft de Label 
Checker een waarschuwing af. 

• Beeldrectificatie 
De Label Checker vlakt gebogen oppervlakken af en rekent zo af met 
perspectiefvervorming. 

• Labelcontentdetectie 
Dankzij de pixelteller, patroonverificatie en blobtool detecteert de camera of het 
gedefinieerde object in het gebied aanwezig is, en of de print juist en compleet is. 

 
Kerninformatie: 

• Compact device: geen evaluatie-unit nodig 
• Makkelijk te bedienen: geen speciaal opgeleide medewerkers nodig 
• Plug & play te gebruiken met geïntegreerde Halcon-runtimelicentie 
• Geschikt voor gebruik in ruwe omstandigheden dankzij robuuste metalen behuizing met 

optionele IP65-lens en verlichtingsbescherming 
• Verkrijgbaar in twee bouwvormen met keuze uit vijf verschillende resoluties (1.3 – 4.2 

Mpix) 
• Robuust, deeplearning-gebaseerd Halcon-algoritme 
• Webbrowserinterface voor instelgemak en visualisatie (mogelijkheid om beelden terug te 

kijken) 
 
 
Voor meer informatie: 
SICK B.V., Leijenseweg 111, 3721 BC Bilthoven / Tel: 030-2044000 / info@sick.nl. / 
www.sick.nl 
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