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Датчики технічного зору 
Створюйте більше з меншими витратами

Знімки, Зняті За допомогою вбудованої камери датчика технічного Зору серії 
VG,  використовуються для виЗначення наявності, а також роЗмірів, форми, 
роЗташування або схеми роЗміщення цільових об’єктів. Завдяки використанню 
методу кадрового (глобального) Затвору при Захопленні Зображень та дев’яти 
основним функціям контролю ця вдосконалена система ЗабеЗпечує підвищену 
продуктивність та ефективність ваших систем – більш високі реЗультати 
З меншими витратами. це наше бачення.
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Це наше бачення

Загальні відомості 
про датчики серії Autonics VG

Точність

Зручність

Практичність

Висока точність захоплюваних зображень досягнута 
завдяки методу кадрового затвору

Прецизійна технологія перевірки за рахунок контролю 
64 точок 

Різноманітні фільтри для різних робочих умов

Завдяки вбудованій підсвітці спрощується 
встановлення

Зручний та простий у використанні графічний інтерфейс 
користувача 

Можливість налаштування до 32 різних робочих груп

Невисока вартість, високі робочі характеристики                 

Наявність 9 важливих функцій контролю

Зручність застосування в різноманітних промислових 
системах
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Технічні характеристики
Модель VG-M04-8E VG-M04-16E VG-M04-25E

Ефективна фокусна відстань 8 мм 16 мм 25 мм

Мін. відстань спрацювання 50 мм 100 мм 200 мм

Напруга живлення 24 В= (±10%)

Споживаний струм 1 A

Перевірка

Функції контролю Вирівнювання, яскравість, контрастність, площа, край, довжина, кут, діаметр, кількість об'єктів

Кількість робочих 
груп 32

Кількість одночасно 
контрольованих 
точок

64

Кількість кадрів 
за секунду1 Макс. 60

Зйомка 
об’єкту

Фільтр зображення Попередня обробка, зовнішній світлофільтр (кольоровий світлофільтр, поляризаційний світлофільтр)

Датчик зображення 1/3 дюймовий монохромний КМОН-сенсор

Роздільна здатність 752×480 пікселів

Кількість кадрів за 
секунду1 Макс. 60

Затвор Кадровый фотозатвор

Час експозиції 20–10000 мкс

Підсвічу-
вання

Метод увімкнення/
вимкнення Імпульсний

Колір Білий, червоний, зелений, синій

Режим спрацювання Зовнішній запуск, внутрішній запуск, самостійний запуск

Вхід
Сигнал Номінальна вхідна напруга 24 В= (±10%)

Тип Вхід зовнішнього запуску (TRIG), входи енкодера (IN2, IN3), входи зміни робочої групи (IN0-IN3)

Вихід

Сигнал Вихід NРN або РNР з відкритим колектором
24 В=, 50 мА, залишкова напруга: не більше 1,2 В=

Функції Вихід керування (OUT0–OUT3): завершення контролю, результат контролю, запуск зовнішнього 
підсвічування, аварійна сигналізація, сигнал «камера зайнята»

Передача по FTP Так

Комунікаційний інтерфейс Ethernet (TCP/IP), 100BASE-TX/1OBASE-T

Захисні ланцюги Захист вихідного ланцюга від короткого замкнення та перевищення струму

Індикатор

∙ Індикатор живлення (POWER), індикатор підключення Ethernet (LINK), 
індикатор проходження (PASS): зелений
∙ Індикатор передачі даних (DATA): помаранчевий
∙ Індикатор несправності (FAIL): червоний

Опір ізоляції Не менше 20 MОм (при вимірюванні мегомметром з напругою 500 В пост. струму)

Міцність електричної ізоляції 500 В~, 50/60 Гц на протязі 1 хвилини

Вібростійкість Амплітуда 1,5 мм при частоті від 10 до 55 Гц (протягом 1 хвилини) для кожної з вісей  X, Y, Z 
протягом 2 годин

Стійкість до ударних 
навантажень 300 м/с2 (прибл. 30G) по кожній з осей X, Y, Z 3 рази

Умови 
навкол. 
середови-
ща2

Температура Від 0 до 45°C; при зберіганні: -20 до 70°C

Відн.вологість Від 35 до 85%, при зберіганні: від 35 до 85%

Ступінь захисту IP67 (сандарт мЕК)

Матеріал Корпус: алюміній; кришка объектива/регулятор фокусу: полікарбонат; кабель: поліуретан

Додаткові елементи Монтажний інструмент, кронштейн A, кріпильний гвинт: 2

Замовляється окремо Підсвічування, кольоровий світлофільтр, поляризаційний світлофільтр, кабель живлення, 
кабель Ethernet, кронштейн B, захисна кришка

Сертифікати

Маса в упак./без упак. Прибл. 415/273 г

.   Колір підсвічування (W — білий, R — червоний, G — зелений, B — синій)
1.  Кількість кадрів за секунду може змінюватися в залежності від налаштування зображення 

або властивостей контрольованого об'єкту.
2.  Кліматичні характеристики вказуються для умов без замерзання або конденсації.     
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Датчики технічного зору – створюйте більше з меншими витратами 

Датчики технічного зору компанії Autonics 
з вбудованою підсвіткою 

Датчики технічного зору серії VG

Знімки, зроблені вбудованою промисловою камерою датчика серії VG, 
використовуються для визначення наявності, а також розмірів, форми, 
розташування або схеми розміщення цільових об’єктів.
Інтегрована конструкція з вбудованим світлодіодним підсвічуванням, 
камерою та об'єктивом забезпечує більш зручне налаштування
та керування пристроями в порівнянні з системами технічного зору.
В камері використовується метод кадрового фотозатвору, що забезпечує 
високу точність зображень, а датчики оснащуються дев'ятьма основними 
функціями контролю для різноманітних застосувань.
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Основні функції
1

2

3

Метод кадрового фотозатвору дозволяє зменшити розмитість зображення, 
зумовлену рухом об'єкта

Можливість налаштування до 32 робочих груп

Зберігання даних на FTP-серверах

Завдяки методу кадрового фотозатвору камера може захоплювати зображення об'єктів, що рухаються 
швидко, з мінімальними спотвореннями, практично не розмиваючи зображення.

Користувачі можуть зареєструвати до 32 робочих групп та задати до 64 точок контролю для кожної 
робочої групи.

Формати BMP, 
JPG, PNG, CSV

FTP-сервер
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• Ковзаючий затвор
Зображення захоплюються частинами зліва направо 
або згори до низу построково. Часова затримка між 
експозиціями різних строк може призвести до спотворення 
або розмитості зображення.

• Кадровий фотозатвор
При використанні методу кадрового фотозатвору 
експозиція встановлюється та діє при зйомці одночасно 
всіх строк. Завдяки цьому виключається спотворення чи 
розмитість зображення об’єктів, що швидко рухаються.

Можливість налаштування
до 32 різних робочих груп

до 64 точок контролю  
для кожної робочої групи

Робоча 
група

Точки 
контролю

Зображення з датчиків серії VG можуть зберігатися та передаватися на FTP-сервери.
В залежності від налаштування обладнання користувач може зберігати всі зображення, лише вдалі або 
лише невдалі зображення. Ці функції дозволяють спростити роботу з зображеннями: перегляд, керування, 
аналіз та зберігання даних. 
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4 9 типів функцій контролю

Датчики оснащені 9 основними функціями контролю: вирівнювання, яскравість, контрастність, 
площа, край, довжина, кут, діаметр, підрахунок об'єктів.

* Нижче наведено приклади використання функції вирівнювання (крім контролю площі та діаметру)

1) Вирівнювання

2) Яскравість

3) Контрастність

4) Площа

Перевірка характеристик 
отриманого зображення 
відносно зареєстрованого 
(зразкового) зображення: 
порівняння місцезнаходження 
та кута на аналогічній схемі 
розташування (шаблон).

Перевірка яскравості цільової 
області (ROI) отриманого 
зображення: порівняння 
яскравості цієї області 
з середньою величиною 
яскравості цільової області на 
зареєстрованому зображенні.

Перевірка контрастності 
цільвої області отриманого 
зображення: порівняння 
контрастності цієї області 
з контрастністю цільової 
області на зареєстрованому 
зображенні.

Перевірка площі цільової 
області отриманого 
зображення: порівняння площі 
цієї області з площею цільової 
області на зареєстрованому 
зображенні.

ЗРАЗОК  PASS (ПРОЙДЕНО) FAIL (НЕ ПРОЙДЕНО)

ЗРАЗОК  PASS (ПРОЙДЕНО) FAIL (НЕ ПРОЙДЕНО)

ЗРАЗОК  PASS (ПРОЙДЕНО) FAIL (НЕ ПРОЙДЕНО)

ЗРАЗОК  PASS (ПРОЙДЕНО) FAIL (НЕ ПРОЙДЕНО)
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5) Край

6) Довжина

7) Кут

8) Діаметр

9)  Підрахунок об'єктів

Перевірка напрямку краю 
отриманого зображення 
відносно положення краю на 
зареєстрованому зображенні.

Перевірка відстані на 
отриманому зображенні 
відносно заданої користувачем 
відстані між двома краями на 
зареєстрованому зображенні.

Перевірка кута на отриманому 
зображенні відносно заданного 
користувачем кута між двома 
краями на зареєстрованому 
зображенні.

Перевірка діаметра на 
отриманому зображенні 
відносно двох діаметрів, 
заданих користувачем на 
зареєстрованому зображенні.

Перевірка кількості об'єктів 
в цільовій області на 
отриманому зображенні: 
порівняння кількості об'єктів 
з зареєстрованою кількістю 
об'єктів в цільовій області на 
зареєстрованому зображенні.

ЗРАЗОК  PASS (ПРОЙДЕНО) FAIL (НЕ ПРОЙДЕНО)

ЗРАЗОК  PASS (ПРОЙДЕНО) FAIL (НЕ ПРОЙДЕНО)

ЗРАЗОК  PASS (ПРОЙДЕНО) FAIL (НЕ ПРОЙДЕНО)

ЗРАЗОК  PASS (ПРОЙДЕНО) FAIL (НЕ ПРОЙДЕНО)

ЗРАЗОК  PASS (ПРОЙДЕНО) FAIL (НЕ ПРОЙДЕНО)
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5

6

Функція імітатора контролю

Для датчика зображення надається безкоштовне програмне забезпечення 
(Vision Master)

За допомогою функції імітатора можливо перевіряти та редагувати налаштування програми або 
моделювати функції контролю на збережених зображеннях, навіть якщо датчик зображення серії VG 
не підключений.

Програмне забезпечення Vision Master дозволяє встановлювати параметри, відслідковувати дані 
контролю та виконувати інші дії за допомогою простого у використанні, інтуїтивно зрозумілого 
графічного інтерфейсу. 

Меню налаштувань
Функції реєстрації робочих груп та імітації 
контролю доступні за відсутності меню 
параметрів чи пристроїв.

Вікно зображення
Під час налаштування параметрів відображаються 
еталонне та отримане зображення.
Отримані зображення відображаються  
під час роботи з системою.

Вікно попереднього 
перегляду
Попередній перегляд збережених 
або отриманих зображень.

Параметри
Відображається детальна 
інформація про параметри 
меню налаштувань.
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7

8

Доступні різноманітні світлофільтри, що забезпечують більш точний контроль

Ступінь захисту IP67 (стандарт МЕК)

Завдяки 4 різним кольоровим світлофільтрам та 5 різним поляризаційним світлофільтрам датчики 
забезпечують високоякісний контроль в різноманітних умовах навколишнього середовища.
Світлофільтри легко замінюються та продаються окремо.

Завдяки ступеню захисту IP67 забезпечується надійна та безвідмовна робота датчика у вологих 
та запилених приміщеннях.

•  Кольорові світлофільтри 
(4 моделі)

•  Поляризаційні 
світлофільтри (5 моделей)  Кольорові та поляризаційні світлофільтри продаются окремо                                       
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Застосування в промисловості

Датчики технічного зору 
використовуються для визначення 
наявності етикетки з терміном 
придатності, нанесеної на упаковку.

Харчова промисловість

Датчики технічного зору 
використовуються для визначення 
герметичності контейнерів 
з харчовими продуктами, що 
переміщуються на конвеєрній стрічці.

Харчова промисловість

Датчики технічного зору використовуються 
для визначення наявності написів 
на контейнерах для косметики.

Косметична
промисловість
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Датчики технічного зору використовуються для визначення 
наявності або відсутності гумових ущільнювачів, а також 
наявності дефектів в ущільненнях.

Виробництво медичного обладнання

Датчики технічного зору використовуються для 
визначення кількості таблеток, їх наявності або 
відсутності, а також дефектів упаковки медичних 
препаратів.

Фармацевтична промисловість

Датчики технічного зору використовуються для 
визначення наявності або відсутності деталей або 
дефектів при транспортуванні напівпровідників.

Напівпровідникова
промисловість
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This is our Vision
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Датчики технічного зору 
використовуються для визначення 
кількості предметів в контейнерах на 
пакувальних лініях.

Пакувальна промисловість

Датчики технічного зору використовуються 
для визначення стану маркування, 
що надруковане на пакувальному папері 
за допомогою струменевих маркувальних 
пристроїв.

Пакувальна промисловість

Датчики технічного зору 
використовуються для визначення 
розмірів коробок, що переміщуються 
по конвеєрній лінії.

Логістика
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Датчики технічного зору 
застосовуються для визначення 
форми деталей автомобіля (свічок 
запалювання) на виробничих лініях.

Автомобільна
промисловість

Датчики технічного зору 
застосовуються для визначення 
форми деталей автомобіля (коліс) 
на виробничих лініях.

Автомобільна
промисловість

Датчики технічного зору 
використовуються для контролю 
стану відливу корпусів моніторів, 
в тому числі кількості отворів, розміру 
і т.д.

Лиття під тиском
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бульвар Вацлава Гавела, 4, м. Київ, 03124, Україна
тел. (44) 496-18-88, факс (44) 496-18-18
office@sv-altera.com
www.svaltera.ua

Вінниця
21027, вул. Келецька, 53, офіс 503
Тел. (0-432) 56-13-77, 56-14-01 
Моб. 067 430-53-98, 050 413-30-98,
063 241-58-98
vn@svaltera.ua

Дніпро
49064, пр-т Сергія Нігояна, 62
Тел./факс (0-56) 376-92-78

dnepr@svaltera.ua

Донецька і Луганська області
Тел. (0-44) 469-37-74, 469-16-06
Моб. 095 674-30-55

Моб. 067 386-92-78

donetskdp@sv-altera.com

Житомир
10029, вул. Степана Бандери, 7,
офіс 212 (2-й поверх)
Тел. (0-412) 48-03-76, 48-03-77      
zhitomir@svaltera.ua

Запоріжжя
69006, пр-т Металургів, 12А
Тел. (0-61) 224-34-80, 701-11-49
Моб. 067 563-04-60
svaltera_zp@svaltera.ua

Івано-Франківськ
76005, вул. Чорновола, 136
Тел./факс (0-342) 72-21-22, 72-32-33
Моб. 067 343-08-67
i-f@svaltera.ua

Кременчук

Кривий Ріг
50065, вул. В. Матусевича, 37, офіс 1 

k-rog@svaltera.ua

Кропивницький
25001, вул. Можайського, 43,
офіс 5 (3-й поверх)
Тел. (0-522) 33-93-44, 27-31-43
Моб. 068 461-89-80, 066 331-12-51
kirovograd@svaltera.ua

Львів
79000, вул. Симона Петлюри, 27
Тел./факс: (0-32) 297-66-90
Моб. 067 67-67-222
svaltera@svaltera.lviv.ua

Миколаїв
54030, вул. В. Морська, 23, офіс 29
Тел. (0-512) 72-92-93, 58-06-41
Факс (0-512) 58-06-33
Моб. 067 510-25-33
nikolaev@svaltera.ua

Одеса
65091, вул. Колонтаївська, 27
Тел./факс (0482) 33-28-60, 33-28-61,
(048) 732-12-77
office@sv-altera.od.ua

Рівне
33003, вул. Гагаріна, 39
Тел. (0-362) 46-05-35, 46-05-37
Факс (0-362) 46-05-36
svaltera@rivne.com                                 

Суми
40004, вул. Реміснича, 35-2 (2-й поверх)
Тел. (0-542) 65-35-01, 65-35-10
Моб. 095 578-16-64 (Viber),
096 282-19-74 
svaltera_sm@svaltera.ua
svaltera@meta.ua 

Харків
61001, вул. Плеханівська, 39-А
(2-й поверх)
Тел. (057) 758-72-91, 758-62-12,
720-22-12, 720-22-91
Моб. 067 713-21-91, 066 158-62-59
svaltera_kh@svaltera.ua

Черкаси
18008, вул. Луценка, 8
Тел. (0472) 63-46-46,
63-36-60, 63-15-63, 56-94-37
Моб. 066 913-48-45
cherkassy@svaltera.ua 

Кишинів (республіка Молдова)
ICS "ElectroTehnoImport" SRL
str. Gradina Botanica 2/1
Chisinau MD 2002
Tel: 022-999-969 
Fax: 022-999-968 (auto 24h)
www.electroimport.md
office@electroimport.md

39617, вул. Сумська, 40, офіс 68А
Тел. (0-536) 75-75-85, 75-75-86
Моб. 063 367-09-33
kremenchug@svaltera.ua

Тел. (0-56) 409-32-89, 409-78-10
Моб. 096 766-10-17

www.svaltera.ua

 • Основна продукція Autonics
· Фотоелектричні датчики · Оптоволоконні датчики · Бар'єрні датчики · Датчики дверей/дверних проємів · Датчики наближення · Датчики тиску · Енкодери · 
Температурні контролери · Пристрої відображення · Вимірювальні перетворювачі температури/вологості · Таймери · Твердотільні реле/регулятори потужності 
· Лічильники · Панельні вимірювальні пристрої · Імпульсні джерела живлення · Тахометри/лічильники імпульсів (частотоміри) · Контролери датчиків · Кнопки 
керування / лампи / зумери / гнізда · Клемні блоки вводу-виводу / кабелі · 2/5-фазні крокові двигуни / драйвери · Контролери руху · Графічні / логічні панелі · Польові 
мережеві пристрої · Реєстратори · Індикатори · Перетворювачі · Технологічні контролери · Тиристорні  модулі · Вимірювальні перетворювачі тиску / температури · 
Лазерні маркувальні системи (волокно, CO2)

  Розміри та технічні характеристики, наведені у цьому каталозі, 
можуть бути змінені без попередження.


