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PERSBERICHT     
 
Visionary-S CX: de camera die 3D- en 2D-data levert met één shot 
Met de Visionary-S CX brengt SICK tal van technologieën in één 3D-camera. Dankzij de 
technologiebundeling kan deze stereo vision camera – met geïntegreerde infrarood structured-light-bron 
en RGB camera – beeldinformatie op alle dimensies leveren. Of het nu gaat om contrast, kleur of diepte, 
dankzij de toegang tot vrijwel alle 2D- en 3D-objectkenmerken kunnen zelfs de meest complexe taken 
eenvoudig worden ingevuld. 
 
De Visionary-S CX is breed inzetbaar. Met een reactietijd van 50 ms zijn bijvoorbeeld snellere picking-
frequenties haalbaar. Daarmee schiet de efficiency van gerobotiseerde bin- en objectpicking-applicaties 
omhoog. De CX is bij uitstek geschikt voor kwaliteitsinspecties; zijn kleurwaarneming en zeer 
nauwkeurige afgifte van dieptewaarden maakt de camera tot een betrouwbare inspecteur. 
 
Kerninformatie 

• Robuuste stereo vision camera met geïntegreerde infrarood structured-light-bron en 
geïntegreerde RGB-camera 

• Ideaal voor industrieel gebruik met een werkbereik van 0,50 m tot 2,50 m 
• Meer dan 320.000 afstandswaarden en kleurintensiteitswaarden in slechts één opname 
• Hoge opnamesnelheid en een op de submillimeter nauwkeurige diepteresolutie: tot 30 

dieptebeelden per seconde in kleur met een resolutie van 640 x 512 px 
• Sneller resultaat: directe uitgave van kleur- en dieptewaarden uit de camera via gigabit-

ethernetinterface 
• Kwalitatief hoogwaardige kleur- en dieptewaarden voor een betrouwbare inzet in de productie- en 

logistieke automatisering 
• Flexibiliteit: camera kan met gangbare programmeertalen worden geïntegreerd en direct via 

SOPAS ET worden geconfigureerd 
• Superefficiënte belichting: betrouwbare dieptegegevens ook bij vreemdlicht; functioneert ook bij 

absolute duisternis of bij daglicht tot 40 klx 
• Temperatuurbereik: 0°C … 50°C (afhankelijk van behuizing) 
• Isolatieklasse IP67 
• HDR-modus 
• Toepassingsgebieden: binpicking, navigatie, positionering robotarm, kwaliteitsinspectie 

(bijvoorbeeld van omverpakking), (de)palletiseren, maatvoering van goederen 
 
 
Voor meer informatie: 
SICK B.V. 
Leijenseweg 111, 3721 BC Bilthoven 
Postbus 186, 3720 AD Bilthoven 
Tel: 030-2044000 / Fax: 030-2293994 
E-mail: info@sick.nl / Internet: www.sick.nl 
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