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PERSBERICHT     

 

SICK visionary-T Mini: zo eenvoudig kan 3D-Machinevision zijn  
 
Met zijn eenvoudige bediening en excellente datakwaliteit voldoet de nieuwe, compacte Visionary-T Mini 
3D-snapshot-camera aan vrijwel alle eisen die gelden voor industriële 3D-machinevision. Deze high-
performing en kostenefficiënte mini-uitvoering is een nieuwe uitbreiding van het sowieso al brede 
Visionary-T-portfolio.  
 
Dankzij de geavanceerde 3D-time-of-flight-technologie levert elke pixel van de Visionary-T Mini 
nauwkeurige diepte- en intensiteitsgegevens. De camera legt de omgeving uiterst betrouwbaar vast, zelfs 
bij een sterk licht-donkercontrast en bij langere afstanden. Dankzij zijn zeer korte beelopnametijd levert 
de Visionary-T Mini uiterst exacte data, ook bij bewegende objecten.  
 
De overzichtelijke configuratietool maakt een eenvoudige parametrering en aanpassingen voor specifieke 
toepassingen mogelijk. Daarmee is de Visionary-T Mini geschikt als kostenefficiënte oplossing voor onder 
meer logistieke applicaties, robotsystemen en industriële voertuigen.  
 
Kerninformatie 
 Kostenefficiënte 3D-snapshot-camera met compacte bouwvorm 
 Uiterst precieze 3D- en 2D-gegevens met hoge pixeldichtheid voor gedetailleerde en betrouwbare 

waarneming van de omgeving (hoogste precisie to 9 m) 
 Tot 30 3D-beelden per seconde bij volledige resolutie (512 x 424 pixels) 
 Veelzijdige programmeerinterface voor externe dataevaluatie en hoge databeschikbaarheid 
 Robuuste behuizing voor permanent gebruik in industritriële omgevingen (isolatieklasse IP65, 67) 
 Snelle dataregistratie en best mogelijke datakwaliteit bij een hoge beelddynamiek en een zeer groot 

contrastbereik 
 Eenvoudig te configureren en te bedienen met visualisatie- en configuratietool 
 Zeer groot dynamisch bereik (geen cameraconfiguratie nodig) 
 Automatische co-existentiemodus voor meerdere sensoren en elke framesnelheid (geen 

camerasynchronisatie nodig) 
 Goed bestand tegen omgevingslicht 
 Goede prestaties bij donkere en zeer glanzende objecten 
 Field of view: 70° x 60° 
 Precisie ± 0,8 mm en nauwkeurigheid ± 5 mm (<1,5 m bij 90% remissie) 
 Temperatuurbereik: -10°C tot +50°C 
 3D-gegevensoverdracht via industrieel Gigabit-ethernet 
 Ideaal voor toepassingen als objectherkenning, navigatie, volumemeting, positionering, tegensturing, 

zonebewaking 

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


