
MÁY CẢM BIẾN HÌNH ẢNH IN-SIGHT 2000
Cảm biến hình ảnh In-sight 2000 kết hợp tính năng vượt trội của hệ thống thị giác In-sight với 
sự đơn giản và giá thành hợp lý của máy cảm biến thị giác. Các máy cảm biến thị giác In-sight 
2000 là giải pháp tối ưu cho các ứng dụng kiểm định lỗi. Sở hữu các tiện ích của các công cụ 
thị giác In-Sight, dễ cài đặt, cùng thiết kế dạng mô đun với hệ thống đèn chiếu sáng và ống 
kính linh hoạt, dòng máy cảm biến thị giác In-sight 2000 đặt ra chuẩn mực mới về giá trị, tính 
tiện dụng và tính linh hoạt. 

Dòng máy In-Sight 2000 bao gồm hệ thống dựng ảnh tích hợp hiệu suất cao, bao gồm ống 
kính có thể thay đổitrường quét. Ngoài ra, máy còn sử dụng đèn LED vòng- một phát minh 
đang chờ cấp bằng sáng chế- có khả năng khuếch tán ánh sáng đều trên toàn bộ hình ảnh mà 
không cần thiết bị chiếu sáng phụ, giúp cắt giảm chi phí. Hệ thống ống kính và đèn nhiều màu 
sắc đa dạng có thể thay khi cần theo yêu cầu của ứng dụng.

Giao diện In-Sight Explorer EasyBuilder cho phép cài đặt ứng dụng theo từng bước dễ dàng và 
nhanh chóng. Ngay cả những người ít kinh nghiệm cũng có thể thiết lập và sử dụng dòng máy 
In-Sight 2000 để kiểm tra chính xác hiệu quả sản xuất trong bất kì môi trường sản xuất nào.

Máy cảm biến In-Sight 2000 còn có thể được tùy chỉnh để lắp nối tiếp hay theo góc nghiêng 
phải. Thiết kế mô đun của thân máy làm tăng tính linh hoạt tối đa,giúp máy lắp đặt được tại 
những không gian hẹp nhất, tinh giản hệ thống dây và quang lộ, giảm thiểu tối đa việc thiết kế 
thêm những phụ kiện cơ học.  

Tổng quan sản phẩm
 ▪ Thiết bị cảm biến thị giác sử dụng phần mềm In-Sight Explorer và giao diện 

EasyBuilder- được dùng cho các máy thuộc hệ thống thị giác In-Sight. 

 ▪ Giá thành hợp lý 

 ▪ Đơn giản, dễ sử dụng đối với người dùng, đáp ứng nhu cầu kiểm tra tự 
động hóa

 ▪ Các dòng máy cảm biến đơn sắc và đa sắc giúp kiểm tra hiện diện (có hay 
không có)  và xác minh màu sắc của sản phẩm

 ▪ Công cụ Cognex In-Sight đáng tin cậy

 ▪ Thiết kế mô đun nhỏ gọn với hệ thống đèn chiếu sáng và cơ cấu quang học 
tích hợp, có thể đổi trường quét

 ▪ Tương thích với phần mềm Cognex VisionView PC và bảng điều khiển cảm 
ứng VisionView 900 HMI

Cài đặt nhanh, dễ dàng với Easy Builder
Giao diện EasyBuilder trực quan với các công cụ bấm chọn hiển thị hiện diện 
cho phép cài đặt chương trình kiểm tra “Đạt/ Không đạt” đơn giản. Trong trường 
hợp quy trình kiểm tra phức tạp hơn, người dùng có thể tự thiết kế chương trình 
thị giác riêng sử dụng hệ thống thị giác In-Sight Vision và giao diện In-Sight 
Explorer.
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Thiết bị cảm biến thị giác mạnh 
mẽ, đơn giản và giá thành hợp lý
Tính linh hoạt cao

Hệ thống chiếu sáng và cơ cấu quang học có thể thay đổi 
trường quét giúp máy thích ứng với bất kì môi trường sản xuất 
nào. 

See inspection 
results at a glance

Point and click 
controls make it quick 
and easy to set up 
any tool to achieve 
reliable results

Choose tools 
from the list to 
add them to 
your inspection

Simple steps 
guide you through 
configuring and 
deploying your 
application 

Dòng máy In-Sight 2000 phù hợp với từng 
ứng dụng

In-Sight 2000 bao gồm cả sản phẩm máy cảm biến thị giác 
đơn sắc và đa sắc, kết hợp 3 bộ công cụ thị giác khác nhau. 
Người dùng có thể chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu 
cầu của mình. Đối với dòng 2000-110, người dùng chỉ cần 
khớp mẫu để khởi động các ứng dụng. Dòng 2000-120 và 
2000-130 sở hữu bộ công cụ lớn hơn để xử lý nhiều dạng 
ứng dụng hơn, bao gồm cả chế độ phóng đại gấp 2 lần, 
mang lại hình ảnh tỉ mỉ hơn đối với các chi tiết nhỏ trên vật 
phẩm. Máy cảm biến thi giác In-Sight 2000 với chủng loại đa 
dạng, đảm bảo đáp ứng tất cả các nhu cầu của khách hàng.

The simple set up of EasyBuilder

Ease-of-use is built into the heart of the In-Sight 2000 series starting with powerful vision tools and an In-Sight Explorer software interface that makes 
set up simple and assures a seamlessly reliable communications link to other factory automation equipment.

Cấu hình lắp đặt tùy chọn

Lắp nối tiếp
Lắp theo góc 
nghiêng phải

Hệ thống chiếu sáng tích hợp 

Công nghệ khuếch tán ánh sáng cho phép kiểm tra ngoại 
quan sản phẩm chính xác ngay cả trong môi trường sản 
xuất không thuận lợi- mà không cần hệ thống chiếu sáng 
bổ trợ đắt đỏ bên ngoài.

Chọn hệ thống đèn chiếu sáng, ống kính và bộ lọc

Hệ thống chiếu sáng tích hợp 

Công nghệ khuếch tán ánh sáng cho phép kiểm tra ngoại quan sản phẩm chính xác ngay cả trong môi trường sản xuất không thuận lợi- mà không cần hệ 
thống chiếu sáng bổ trợ đắt đỏ bên ngoài.

Hướng dẫn lắp đặt 
và khởi động ứng 
dụng theo từng 
bước đơn giản

Chọn công cụ từ 
danh sách có sẵn để 
thêm vào quy trình 
kiểm tra

Đánh giá kết quả kiểm tra         
dễ dàng

Bộ điều khiển bấm chọn 
cho phép thiết lập nhanh 
các công cụ nhằm kiểm tra 
chính xác 
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IN-SIGHT 2000 MODELS

2000-110 2000-120 2000-130 2000-120C 2000-130C
Giao diện In-Sight Explorer EasyBuilder, Cognex VisionView PC Software and VisionView 900 HMI touchscreen panel
1/3" CMOS Imager Đơn sắc Đơn sắc Đơn sắc Đa sắc Đa sắc
Ống kính S-Mount/M12 8 mm (standard), optional 3.6 mm, 6 mm, 12 mm, 16 mm, 25 mm

Chế độ hình ảnh

640 x 480 (tiêu chuẩn) ü ü ü ü ü

640 x 480 (phóng đại 2x) û ü ü ü ü

800 x 600 (phóng đại 2x) û û ü û ü

Đèn chiếu sáng
Tiêu chuẩn Đèn LED vòng khuếch tán ánh sáng trắng

Tùy chọn Đèn LED vòng đỏ, xanh và đèn hồng ngoại, bộ lọc ống 
kính, và bộ che phủ ánh sáng phân cực Bộ che phủ ảnh sáng phân cực

Tốc độ ghi hình tối đa1 40 fps 75 fps 75 fps 55 fps 55 fps
Tốc độ ghi hình tương đối 1x 2x 2x 2x 2x

Công cụ định vị
Mẫu hình học ü ü ü ü ü

Cạnh, đường tròn û û ü û ü

Công cụ kiểm tra

Mẫu hình học ü ü ü ü ü

Số  điểm ảnh û Grayscale Grayscale Color Color

Độ  sáng & Độ  tương 
phản û ü ü ü ü

Cạnh û û ü û ü

Đo lường và công 
cụ đếm

Khoảng cách, góc & bán 
kính û û ü û ü

MẪu hình học & Cạnh û û ü û ü

Giao tiếp & Vào/ Ra

Giao thức EtherNet/IP, PROFINET, SLMP, SLMP Scanner, Modbus TCP, TCP/IP, UDP, FTP, Telnet (Native Mode), RS-232
Kết nối (1) Industrial M12 Ethernet, (1) M12 Power & I/O
Đầu vào & Đầu ra (1) Acquisition trigger, (1) General purpose input2, (4) General purpose outputs2

Kết cấu cơ

Kích thước Cấu hình nối tiếp: 92 mm (3.61 in) x 60 mm (2.38 in) x 52 mm (2.05 in) 
Cấu hình góc nghiệng phải: 61 mm (2.42 in) x 60 mm (2.38 in)

Khối lượng 200 g (7.05 oz)
Vật liệu và bảo vệ Nhôm được sơn phủ bên ngoài, IP65-rated housing   

Hoạt động
Điện áp 24 VDC ±10%, 48 W (2.0 A) maximum when the illumination is on
Nhiệt độ 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

1 Tối ưu hóa số khung hình với độ phơi sáng tối thiểu, không có công cụ thị giác, hình ảnh 640x48 có chức năng phóng đại 2x (đối với dòng máy 2000-120/130)
2 (7)  Đầu vào và đầu ra với mục đích sử dụng phổ thông (8) khi sử dụng CIO-1400I/O Expansion Module


