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A Microscan é líder global de tecnologia concentrada em 

soluções de aquisição e controle de dados de precisão, 

atendendo a uma ampla gama de mercados de automação 

e de OEM.

Soluções de aquisição e controle de dados de precisão 

Nossas soluções ajudam fabricantes de todo o mundo 
a reduzir custos e desperdício, automatizar os processos 
essenciais de fabricação e aumentar o rendimento com 
as soluções de aquisição e controle de dados. 

De produtos eletrônicos de uso pessoal aos instrumentos 
clínicos e componentes automotivos, as soluções da 
Microscan possibilitam aplicações críticas do nível de 
produção, como controle de qualidade, monitoria do 
trabalho em andamento, orientação do movimento de 
mercadorias, rastreabilidade de componentes, classifi cação 
e rastreamento de lotes. 

Precisão 

Os produtos da Microscan são instrumentos de precisão. 
Desde as tarefas do tipo de leitura veloz de código de barras 
até à orientação, colocação e coordenação altamente precisa 
da verifi cação através de visão de máquina, os produtos 
Microscan desempenham a aquisição complexa de dados 
com confi abilidade. 

Líder em tecnologia

A Microscan tem longa história de inovação tecnológica. 
Nós revolucionamos a indústria de identifi cação automática 
(ID automática) no início da década de 80 com a invenção 
do primeiro scanner de código de barras de diodo a laser 
e da simbologia 2D, Data Matrix. Somos pioneiros da 
indústria de visão da máquina com nossos produtos de 
visão e iluminação avançados.

A Microscan atualmente segue sendo reconhecida como 
líder em tecnologia com o desenvolvimento contínuo de novos 
produtos nas áreas de visão de máquina e ID automática. 
 

Soluções de aquisição e 
controle de dados precisos

Três motivos pelos quais a 

Microscan é líder global de tecnologia

 
(1)  A nossa empresa foi fundada na inovação tecnológica 

  Inventora do scanner de código de barras de diodo
  Inventora da simbologia 2D, Data Matrix
  Mais de 25 anos de inovação em ID automática  
e visão de máquina

(2) Continuamos a liderança tecnológica 

   Longa lista das "primeiras" ID automáticas e visão 
de máquina

  Outros seguem o desenvolvimento de novas 
tecnologias e de produtos da Microscan

(3)  Temos soluções tecnológicas exclusivas patenteadas

   Proprietária de mais de 90 patentes tecnológicas 
nos EUA

  Mais de 30 patentes tecnológicas pendentes
   Vasta biblioteca de potentes algoritmos 
e ferramentas de visão de máquina

Foco na qualidade 

Uma empresa com certifi cação ISO 9001 desde 1996, com 
reconhecimento nacional por sua Liderança em Qualidade, 
a Microscan orgulha-se do seu histórico de qualidade. 
 
"Garantimos a qualidade com a manutenção dos padrões 
estabelecidos e incentivo à inovação, e inspirando nossos 
funcionários a atingir a excelência. Dedicamo-nos à melhoria 
constante dos processos, produtos e serviços, e oferta de 
soluções que sejam superiores às expectativas do cliente".

—Política de qualidade da Microscan
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Potência global 

A Microscan é a fornecedora preferida de empresas do
mundo. Com sites multilíngues e escritórios espalhados por
todo o mundo, oferecemos abrangentes serviços e suporte 
que incluem ajuda online, suporte técnico, atendimento em 
campo e documentação multilíngue.

Os produtos Microscan são representados e oferecem 
suporte através de uma rede global de empresas de 
integração de sistemas especializadas em soluções 
de automação. A rede inclui mais de 300 integradores 
e revendedores de valor agregado de automação em 
mais de 30 países industrializados, com especialização 
tecnológica em subcanais específi cos e linhas de produtos 
complementares.

Escritórios da Microscan em todo o mundo:

  EUA (Sede corporativa, Centro tecnológico e regional)

 Europa (Holanda, Alemanha, Bélgica, França, Turquia)

 China (Xangai, Guangzhou, Shenzen, Pequim)

 Cingapura

 México

 Coreia do Sul

 Japão

 Índia
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Acompanhamento, rastreamento e controle 8 



Fontes OCR

OCR-A OCR-B MICR E-13B

Alfanumérico 
(+4 carac. moeda)

Numérico 
(+4 carac. esp.)

Alfanumérico 
(+4 carac. moeda)

Códigos de barra lineares ou 1D são usados comercialmente 
desde os anos 70 e são o tipo de simbologia mais comumente 
usados para acompanhamento de peça de identifi cação 
automática. Atualmente, cada vez mais fabricantes estão 
usando símbolos bidimensionais (2D), como Data Matrix, 
que oferecem maior fl exibilidade de colocação e maior 
capacidade de dados. Muitas indústrias especifi cam as 
simbologias exatas que devem ser usadas e regulam 
a sua qualidade. 

Além disso, muitos fabricantes agora praticam o rastreamento 
"cradle-to-grave" (do berço ao túmulo) e marcam as peças 
permanentemente com um símbolo legível por máquina que 
é verifi cado em cada etapa do processo de manufatura. 
Os símbolos legíveis por máquina geralmente são códigos de 
barra lineares, símbolos empilhados, símbolos 2D e fontes 
Optical Character Recognition (OCR - Reconhecimento de 
Caractere Óptico). Mostramos alguns exemplos abaixo.

A Microscan fornece soluções de leitura rápida e confi ável 
para todas as simbologias e OCR. Nossos produtos leem 
quaisquer códigos de barra lineares ou símbolos 2D impressos 
ou marcados por qualquer método.

Padrões de simbologia 1D e 2D

 Grupo de ação da indústria automotiva: AIAG B4 
  Identifi cação e acompanhamento de peças
 Departamento de Defesa dos EUA: IUID MIL STD 130

  Identifi cação permanente e única de item
 Associação da indústria de eletrônicos: EIA 706

  Marcação de componentes
 ISO/IEC 16022

  Especifi cação de simbologia internacional
 ISO/IEC 15418 

  Semântica de formato de dados de símbolo
 ISO/IEC 15434

  Sintaxe de formato de dados de símbolo
 ISO/IEC 15415 

  Padrão de qualidade de impressão 2D
 Sociedade de Engenheiros Aeroespaciais: AS9132 

  Requisitos de qualidade para marcação de peças
 AIM DPM 

  Guia de qualidade de marcação direta de peças
  (Consulte os detalhes na próxima página)

Tecnologia de aquisição de dados

ID automática e simbologias

Códigos de barra lineares Simbologias empilhadas

Quadro comparativo de tamanho/dados Data Matrix

PDF417 GS1 Databar (Empilhado)

Simbologias 2D 

Data Matrix QR Aztec

GS1 Databar (Compósito)Micro PDF

Código 128 Código 39

UPCI2 de 5Código 93

Farmacódigo
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SEMI M12

Alfanumérico 
(+4 carac. moeda)

Tamanho Capacidade 5 mil exemplos 7,5 mil exemplos 10 mil exemplos 15 mil exemplos
do símbolo dos dados

Linha x Coluna Numérico   Alfanumérico

10 x 10 6 3

12 x 12 10 6
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AIM DPM:

Guia de qualidade de marcação direta 

de peças

O Guia de qualidade AIM DPM foi desenvolvido para 
avaliar a qualidade do símbolo de marcação direta 
de peças. Ele defi ne as modifi cações das medições 
e graduações de oito símbolos de parâmetros de 
qualidade diferentes, incluindo:

 NÃO-UNIFORMIDADE DO EIXO 

 NÃO-UNIFORMIDADE DA GRADE 

  CONTRASTE CELULAR

 MODULAÇÃO CELULAR 

 DANOS DE PADRÃO FIXO 

 PIXELS POR ELEMENTO

 AUMENTO DA IMPRESSÃO 

 CORREÇÃO DE ERRO NÃO USADA

Tecnologia de aquisição de dados

Marcação e verifi cação direta de peças
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Acompanhamento automatizado de produtos até o nível 
individual da peça e do componente comprovadamente 
afeta positivamente o resultado fi nal. A maneira mais 
direta de garantir o total controle de qualidade do processo 
de produção é com a marcação direta dos objetos com 
símbolos permanentes legíveis por máquina para o seu 
acompanhamento durante o total ciclo de vida. 

São diversos os métodos de marcação direta de objetos. 
Com a marcação direta de peças (DPM) os símbolos 2D 
normalmente são marcados permanentemente com métodos 
de micropercussão, laser e química em materiais como 
metal, plástico, borracha e vidro. Estes métodos de marcação 
frequentemente resultam em visibilidade de baixo contraste do 
símbolo ou impressões inconsistentes que podem ser difíceis 
de decodifi car com a tecnologia de imagem tradicional. Muitas 
indústrias têm requisitos e padrões estritos para verifi cação de 
símbolos para a garantia do acompanhamento das peças e dos 
componentes. A verifi cação da qualidade do símbolo garante 
que ele possa ser decodifi cado por uma cadeia de suprimentos 
e durante o ciclo de vida marcado do produto. 

A Microscan oferece uma família abrangente de leitores e 
verifi cadores com iluminação e algoritmos de decodifi cação 
projetados especifi camente para as difíceis marcações diretas 
nas peças. 

Exemplos de marcações diretas de peças

Marcação a laser 

em vidro

Jato de tinta em 

plástico

Marcação a laser 

em metal

Marcação a laser 

em metal

Jato de tinta em 

plástico ABS

Impressão térmica 

em folha

Micropercussão 

em metal usinado

Micropercussão 

em metal texturizado

Jato de tinta em 

vidro

Marcação química 

em plástico
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Tecnologia de aquisição de dados

100% de controle de qualidade da manufatura reduz o 
custo e garante um alto nível de satisfação do cliente. 
Com o seu enorme potencial e capacidade, a visão 
de máquina está se tornando a disciplina padrão para 
automatização de inspeção e de outros problemas 
industriais modernos, com a captura e a análise de 
imagens complexas. Os inspetores de linhas de montagens 
podem inspecionar visualmente as peças e determinar 
a qualidade do trabalho, mas os sistemas de visão de 
máquina usam diversos tipos de hardware e software 
avançados para executar tarefas semelhantes com alta 
velocidade e maior precisão. 

A Microscan é proprietária de um dos portfólios de patentes 
mais potentes do mundo de tecnologia de visão de 
máquina, incluindo design de hardware, algoritmos de 
software e iluminação de visão de máquina. A nossa 
marca Visionscape® de software e hardware de visão 
de máquina é pioneira do setor e melhora a identifi cação, 
inspeção, medição técnica automatizada e a capacidade 
de orientação, benefi ciando as fábricas de todo o mundo. 

Capacidade de visão de máquina

  Identifi cação

   –   Decodifi cação de todos os símbolos 1D e 2D 
padrões

   –   Optical Character Recognition (OCR - Reconhecimento 
de caractere óptico) e Optical Character Verifi cation 
(OCV - Verifi cação de caractere óptico) 

  Inspeção

   –  Detecção de cor ou defeito

   –  Ausência/presença de peças ou componentes

   –  Localização e orientação de objeto

  Medição e calibragem

   –  Medição de dimensões ou níveis de enchimento

   –   Medidas pré-confi guradas como interseção 
de linha ou distância ponto-a-ponto

  Orientação robótica

   –   Envio de coordenadas para orientar máquinas 
ou ferramentas nos locais precisos

Captura e análise da imagem da visão da máquina 

Inspeção complexa 

de alta velocidade

Medição

Verifi cação de conclusão

Detecção de 

posição/ângulo

Inspeção de formato

Leitura OCR

Comparação de padrão

Leitura de símbolo 

1D/2D

6
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Cinco pontos a ser considerados na escolha 

da iluminação: 

 A superfície é plana, ligeiramente irregular ou muito 

irregular?

 A superfície é fosca ou brilhosa?

 O objeto é curvo ou plano?

 Qual é a cor do código de barras ou da marca?

 As peças inspecionadas são móveis ou fi xas?

Tecnologia de aquisição de dados

Uma iluminação adequada é essencial para o sucesso 
de uma aplicação de visão de máquina e deve ser o 
primeiro ponto a ser considerado durante a instalação 
de um sistema. Uma solução de iluminação bem planejada 
resulta em uma melhor performance do sistema e 
economiza tempo, trabalho e dinheiro a longo prazo. 

A iluminação da visão de máquina deve maximizar o contraste 
do objeto e minimizar o contraste do resto, viabilizando que 
a câmera "veja" claramente a peça ou a marca. O recurso 
de alto contraste simplifi ca a integração e melhora a 
confi abilidade; imagens com pouco contraste e iluminação 
irregular exigem mais trabalho por parte do sistema e 
aumenta o tempo de processamento. A confi guração de 
iluminação otimizada depende do tamanho da peça a ser 
inspecionada, as características da superfície e a geometria 
da peça, e as necessidades do sistema. Com uma ampla 
variedade de opções de comprimento de onda (cor), campo 
de visão (tamanho) e geometria (formato) disponíveis, 
a iluminação da visão de máquina pode ser personalizada 
de acordo com os requisitos específi cos da aplicação.

A linha de produtos NERLITE® inovadores da Microscan é 
a marca mais antiga de iluminação para sistemas de visão 
de máquina e de ID automática para a execução confi ável 
de milhares de aplicações em todo o mundo. 

A importância da iluminação adequada

Rolamento

NERLITE DOAL

Luz de anel de fi bra óptica

NERLITE SCDI

Luz de anel fl uorescente

NERLITE CDI

Luz de cúpula difusa

ANTES 
ILUMINAÇÃO CORRETA

DEPOIS
ILUMINAÇÃO CORRETA
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Muitas indústrias – desde as automotivas até as montadoras de 
eletrônicos, descobertas de drogas e embalagem farmacêutica – 
dependem de uma identifi cação automática confi ável e da visão 
de máquina para a manufatura de produtos. Poucos produtos 
podem ser produzidos sem alguma forma de ID automática ou 
de visão de máquina. O aumento da necessidade de maior 
rendimento de produção por um custo menor resulta em 
demandas mais rigorosas dos sistemas de manufatura.
 
Na Microscan, ajudamos milhares de manufaturas do mundo 
todo a reduzir custos e desperdício, automatizar os processos 
de fabricação críticos e aumentar o rendimento. Os produtos 
e soluções de aquisição de dados de precisão da Microscan 
viabilizam o alcance dos objetivos de acompanhamento, 
rastreamento e controle.

Indústrias atendidas:

• Embalagem

• Manufatura de eletrônicos

• Manufatura de semicondutores

• Manufatura aeroespacial

• Diagnóstico clínico

• Manufatura de contrato

• Cadeia de suprimentos do Departamento de Defesa

• Manuseio de documentos

• Manufatura automotiva

• Descoberta de drogas

• Quiosques

• E muito mais!

Acompanhamento, rastreamento e controle

Produtividade aprimorada com dados

• ACOMPANHAMENTO (Presente) 
ID automática e visão de máquina usados para 
acompanhar peças work-in-process (sendo processadas), 
ou "WIP". O acompanhamento de peças específi cas e 
suas localizações fornecem dados essenciais que os 
gerentes de produção da fábrica usam para maximizar 
a produção baseada na capacidade disponível.

• RASTREAMENTO (Passado) 
O rastreamento é a capacidade de recriar ou "rastrear" 
as etapas e processos de manufatura ou localização da 
peça durante a sua montagem. O rastreamento a nível 
de item é essencial porque viabiliza a rápida contenção 
das peças que possam ter passado por processos de 
manufatura suspeitos ou incorretos.

• CONTROLE (Futuro) 
O controle é usado na escolha da etapa ou processo 
futuro para uma peça. A inspeção de visão de máquina 
é um elemento-chave de muitos processos de controle 
de qualidade que garante que as peças que não 
cumprem exatamente com os padrões sejam rejeitadas 
antes que possam avançar na cadeia de suprimentos. 
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ACOMPANHAMENTO: Onde está agora?RASTREAMENTO: 

Onde esteve?

CONTROLE: 

Para onde 

está indo?

©2012 Microscan Systems, Inc.



Soluções da indústria: Eletrônicos

Concentração nos eletrônicos

Líderes da indústria de eletrônicos 
e de manufatura de semicondutores 
implementam práticas de manufatura 
simplifi cadas para otimizar os recursos, 
aumentar a produção e minimizar a 
sucata. Precisão e rastreamento durante 
o processo de produção é essencial.  

Os produtos da Microscan atendem as 
necessidades desses fabricantes em 
diversos tipos de aplicações, incluindo: 

Acompanhamento e rastreamento de 

ID automática

 Rastreamento de componentes

 Acompanhamento de submontagem 

 Troca de linha automatizada

 Garantia de qualidade 

 Acompanhamento de WIP

Visão de máquina 

 Inspeção da massa de solda

 Localização e alinhamento para 
"pick and place"

 Inspeção de ball grid array

 Inspeção de ligação de molde

 Ausência/presença de peças

 Equiparação de cor

 Orientação robótica

Exemplos de aplicações

 Leitura de códigos 
Data Matrix pequenos 
difíceis de ler

 Inspeção de alta 
velocidade de defeitos 
de multicâmeras

 Colocação de componente 
de alta precisão

 Leitura de Data Matrix 
e Optical Character 
Recognition (OCR - 
Reconhecimento de 
caractere óptico)

9
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Soluções da indústria: Ciências da vida

Foco nas ciências da vida

Capacidade avançada 
de OCR e OCV

 Leitura de alta 
velocidade de longos 
códigos de barras 
lineares

   Leitura de grupos de 
códigos Data Matrix em 
uma única captura

 Inspeção detalhada de 
peças e componentes 
pequenos

Exemplos de aplicações

Dados precisos e confi áveis são 
essenciais para as ciências da vida 
onde os fabricantes precisam apresentar 
resultados de produção cada vez mais altos 
com seus instrumentos, e ainda estar em 
conformidade com os regulamentos. 
 
A Microscan ajuda os fabricantes 
das indústrias de diagnóstico clínico, 
descoberta de drogas, laboratórios 
e dispositivos médicos com diversos 
aplicativos, tais como:
 
Acompanhamento e rastreamento de 

ID automática

 Acompanhamento de amostras

 Acompanhamento de dispositivo médico

 Rastreamento de nível de teste

 Leitura e verifi cação de frascos

 
Visão de máquina 

 Verifi cação de data e lote

 Detecção de cor

 Orientação robótica

 Inspeção da tampa e cor de tubo 
de ensaio

 Inspeção da integridade da embalagem

 Calibragem dimensional

10
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Soluções da indústria: Automotiva

Foco no automotivo

Os fornecedores e OEMs automotivos 
hoje contam com o acompanhamento 
dos dados na garantia de qualidade, 
prevenção de derramamentos, prova 
de erros, redução dos retrabalhos caros 
e aumento do rendimento da produção. 

A Microscan ajudam estas empresas 
a garantir a qualidade e aumentar a 
produtividade com aplicações diversas, 
tais como:

Acompanhamento e rastreamento de 

ID automática

 Rastreamento de peças

 Acompanhamento de WIP 

 Prevenção e contenção de 
derramamentos

 Leitura da folha de construção

 Verifi cação da marca

Visão de máquina

 Verifi cação da montagem

 Prova de erros

 Classifi cação de peças 

 Calibragem dimensional

 Garantia de qualidade

 Orientação robótica

 Leitura e verifi cação 
das marcações diretas 
de peças

 Verifi cação de WIP  Inspeção de verifi cação 
dimensional

 Detecção de defeitos em 
peças e componentes

Exemplos de aplicações

11
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Soluções da indústria: Embalagem
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Foco na embalagem

A etiquetagem e rastreamento precisos da 
cadeia de suprimentos são essenciais para 
a indústria de embalagens que os fabricantes 
precisam otimizar a efi ciência e garantir 
a conformidade com os regulamentos de 
qualidade e segurança governamental. 
 
Os fabricantes de alimentos, fármacos, bens 
de consumo e de outras indústrias usam 
os produtos da Microscan para estarem em 
conformidade com os padrões regulatórios, 
aumentar a produtividade e aprimorar a 
percepção da marca das aplicações, incluindo:
 
Acompanhamento e rastreamento de 

ID automática

 Correspondência dos suplementos com 
a embalagem

 Rastreamento de item

 Garantia de qualidade

 Medidas de anti-falsifi cação
 
Visão de máquina 

 Verifi cação de data e lote

 Medição de níveis de enchimento

 Inspeção de selo de segurança

 Presença/posição de etiqueta

 Inspeção da integridade da embalagem

 Detecção de defeito

 Leitura de códigos 
produzidos por qualquer 
método de impressão

 OCR e OCV avançados 
para acompanhamento 
de data/lote

 Medição e alinhamento 
de tampas, etiquetas 
e selos

 Correspondência de 
etiqueta com conteúdo

Exemplos de aplicações

©2012 Microscan Systems, Inc.



Portfólio de produtos

Visão de máquina
Identificação, inspeção, medição, guia

Nossas soluções ajudam fabricantes de todo o mundo a reduzir custos e desperdício, automatizar os processos 
essenciais de fabricação e aumentar o rendimento com as soluções de aquisição e controle de dados. Realizando 
tarefas do tipo de leitura veloz de código de barras até à orientação, colocação e coordenação altamente precisa da 
verifi cação através de visão de máquina, os produtos Microscan desempenham a aquisição complexa de dados com 
confi abilidade. 

Nossas marcas, como a Visionscape®, NERLITE®, Quadrus® e Hawk™ são reconhecidas em todo o mundo por 
sua qualidade e precisão. As famílias de produtos da Microscan oferecem soluções abrangentes para quaisquer 
necessidades de aquisição de dados.
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Soluções
Foco nas indústrias de software, engenharia 
e especial

Iluminação da visão 
de máquina
Capacitação de leitura

ID automática
Rastreamento e verificação de códigos 
de barras
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Portfólio de produtos

Software de visão de máquina

A Microscan é proprietária de um dos portfólios de patentes mais potentes do mundo de tecnologia de visão de 
máquina, com soluções de software compatíveis com todos os níveis e aplicações dos usuários. AutoVISION™ possui 
uma interface intuitiva que facilita a instalação e implementação de aplicativos de visão, incluindo escalonamento para 
Visionscape® para confi gurações mais complexas e capacidades de programação avançadas. 

14
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NOVO! Software AutoVISION: O software mais fácil disponível para aplicações 
de visão básicas para médias. Fácil de instalar, confi gurar e usar, com o 
AutoVISION até mesmo os usuários novatos podem alcançar suas metas 
facilmente. Ele possui uma interface intuitiva que orienta o usuário durante a 
conexão de um dispositivo, confi guração do hardware, programação do trabalho 
e monitoração dos resultados. 

Software Visionscape: Disponível na nossa linha completa de hardware de 
visão. Visionscape fornece para os usuários de visão avançada todos os 
elementos necessários para o desenvolvimento e a implementação de aplicativos 
complexos de visão industrial em um ambiente de confi guração que pode ser 
personalizado para diferentes usuários para produtividade máxima. Também 
pode abrir trabalhos AutoVISION para viabilizar a escrita e outras programações 
avançadas com uma coleção extensa de ferramentas de processamento de 
imagens comprovadas e uma potente graphical user interface (GUI - Interface 
Gráfi ca de Usuário).

 FrontRunner Interface

GUI de "engenharia" fornece avaliação de aplicativo, desenvolvimento, treinamento, 
modifi cação e monitoramento de parâmetro.

 AppRunner Interface

GUI de "monitoramento" exibe o tempo de execução, monitoramento do aplicativo 
e resultados.

 Intellifi nd

Ferramenta de correspondência de padrão geométrico para localização e reconhecimento 
de padrão em imagens embaraçadas. Vem com medição de escala.

 ActiveX Library

Conjunto completo de componentes ActiveX que viabiliza a criação de interfaces 
de usuário personalizadas e aplicativos de visão quando necessário.

Software AutoVISION

 Conjunto completo de ferramentas

Inclui a decodifi cação X-Mode 1D/2D da Microscan e OCR completamente ensinável, 
juntamente com ferramentas de localização, medição, contagem e detecção para 
aplicações de inspeção e controle.

 Feedback em tempo real

Feedback e resultados em tempo real como dispositivo sendo confi gurado ou durante 
a programação.

 Escalonável com Visionscape

Para aplicações que exigem mais fl exibilidade ou opções de confi guração, os trabalhos 
AutoVISION podem ser abertos com o Visionscape Frontrunner, viabilizando a escrita 
e outras capacidades de programação avançada.

Software Visionscape



 NOVA! Vision MINI 
A menor câmera inteligente 
totalmente integrada ideal para
implementação de inspeção 
robusta em espaços restritos. 
Disponível com a plataforma 
AutoVISION ou Visionscape, 
em confi guração mono ou 
colorida. 

 VS-1
Ampla aplicação, versatilidade 
e comprovada performance 
do software Visionscape. 
Disponível com a ferramenta 
Intellifi nd.

Portfólio de produtos

Hardware de visão de máquina

Nossa linha abrangente de hardware de visão de máquina inclui câmeras inteligentes, soluções GigE e capturadores 
de quadro para fl exibilidade máxima em vários tipos de aplicativos de visão. Seja para um fator de forma compacto em 
espaços apertados, leitura de alta velocidade para linhas de produção rápidas, ou alta resolução para uma inspeção 
detalhada, a Microscan tem uma solução de visão de máquina para atender suas necessidades.

 NOVA! Vision HAWK
Câmera industrial inteligente 
fl exível fornece capacidade 
de sistema de visão 
completa com as plataformas 
AutoVISION ou Visionscape. 
Confi guração opcional lentes 
com suporte em C.

 Visionscape® - Capturadores 

de quadro 
Captam imagens de diversas 
câmeras de visão de máquina 
na memória do host PC. 

0740:  Suporte para até quatro 
câmeras analógicas de leitura 
progressiva

0800:  Suporte para uma câmera 
digital CameraLink

Veja a linha completa de produtos e especifi cações em www.microscan.com. ©2012 Microscan Systems, Inc.
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 Solução Visionscape® GigE
Software Gigabit Ethernet e 
câmeras compactas viabilizam 
a rápida implementação de 
qualquer escala de solução de 
visão de máquina. Cor, Power over 
Ethernet (PoE - energia através 
da Ethernet), e modelos de alta 
resolução.

Smart Camera Series

Visão baseada em PC



 NOVA! NERLITE Smart Series HI-BRITE
Ilumina pequenas a grandes áreas, 
fornecendo intensidade muito alta 
quando necessário. Adequada para 
uso interior ou exterior.

 NOVA! NERLITE Smart Series DOAL®
Iluminação de alta intensidade 
e difusa com uniformidade superior 
para superfícies planas, polidas.

 NOVA! NERLITE Smart Series Ring Light 
Abrange uma ampla variedade de 
aplicativos fornecendo iluminação de 
alta intensidade e diversos acessórios 
ópticos.

 NERLITE Area Array Light
Design geral para iluminação de 
superfície difusa em aplicações que 
exigem soluções econômicas.

 NERLITE Bar Light
Luz uniforme em um formato compacto, 
linear para iluminação em geral de 
diversas aplicações.

  LUZ USADA                 OBJETO              IMAGEM OBTIDA

Iluminação da visão de máquina

Portfólio de produtos

Ampla variedade de soluções de iluminação NERLITE® da Microscan com sofi sticada tecnologia óptica e designs 
voltados para o usuário. Estes produtos de iluminação de precisão viabilizam que os sistemas de visão de máquina 
e de ID automática tenham um desempenho confi ável em qualquer aplicação de imagem. Além disso, a iluminação 
Smart Series inclui um controlador integrado com modo contínuo de intensidade ajustável e modo estroboscópico 
de alto rendimento para uma solução completa e facilmente integrada.

16
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Iluminação da visão de máquina

Portfólio de produtos

 NERLITE Backlight
Proporciona forte contraste para revelar 
o formato da peça, ocultar invólucros 
transparentes e visualizar aberturas 
como perfurações.

 NERLITE Dark Field Illuminator
Fornece iluminação de baixo ângulo 
para aprimorar o contraste das 
características da superfície com laser 
de alto relevo, marcas gravadas ou 
defeitos na superfície.

 NERLITE Dome Light
Soluções práticas e de custo eficaz 
para iluminação de superfícies 
curvas, brilhantes ou irregulares.

 NERLITE SCDI®
Design patenteado para extraordinária 
iluminação difusa, ideal para 
superfícies refl exivas moderadamente 
facetadas e onduladas. Reduz 
revestimentos e coberturas 
transparentes.

 NERLITE CDI®
Iluminação contínua independente 
incomparável no setor, perfeita para 
superfícies refl exivas altamente 
facetadas e onduladas. Permite a 
inspeção de produtos em pacotes 
transparentes.

LUZ USADA                   OBJETO              IMAGEM OBTIDA

Dependendo do produto, os comprimentos de ondas podem ser vermelha, azul, ultravioleta e infravermelha, 
bem como um completo espectro de branco.

Veja a linha completa de produtos e especifi cações em www.microscan.com. ©2012 Microscan Systems, Inc.



QX Platform fornece conectividade de alta 
performance, redes e decodifi cação em 
qualquer ambiente industrial automatizado.

Quick Connect: Inclui conectores e conjuntos de fi os 
M12 Ultra-Lock™ para confi guração plug and play de 
soluções com um único ou múltiplos leitores.

X-Mode: Fornece maior facilidade de uso e a nossa 
tecnologia mais avançada de decodifi cação de símbolo, 
incluindo reconstrução ou leitura de marcações diretas 
de peças.

Portfólio de produtos

Leitores de códigos de barras de ID automática

De produtos pequenos para aplicações OEM integradas até os leitores resistentes para ambientes de manufatura 
industrial, a Microscan oferece uma ampla variedade de produtos de qualidade para leitura de código de barras 
lineares e símbolos empilhados, com recursos como de leitura de alta velocidade, amplo campo de visão, 
reconstrução de símbolo, e tecnologia agressiva de decodifi cação.

 MS-1 

O menor mecanismo de leitura 
decodifi cada completa da sua 
classe.

 MS-3
Leitor a laser compacto oferece 
decodifi cação de alta performance 
e amplo ângulo de leitura.

 QX-830 

Leitor a laser compacto com 
QX Platform, reconstrução de 
símbolo e protocolos Ethernet 
integrados opcionais.

 MS-890
Leitor a laser compacto oferece 
decodifi cação de alta performance 
e amplo ângulo de leitura.

 MS-2 

Leitor CCD compacto disponível em 
diversas confi gurações para várias 
aplicações.

 MS-9
Leitor a laser que oferece 
performance de decodifi cação 
ultra-rápida.

 QX-870 
Leitor a laser de raster de varredura 
com QX Platform, reconstrução 
de símbolo e protocolos Ethernet 
integrados opcionais. 

Série de leitores integrados

Série de scanners industriais
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Série de leitor compacto

Portfólio de produtos

Leitores fi xos 2D de ID automática

Nossos leitores fi xos 2D com a mais nova tecnologia para decodifi cação de símbolos 2D e códigos de barras lineares. 
Leitores especiais disponíveis para leitura de alta velocidade, aplicações sensíveis a ESD, e decodifi cação das 
marcações diretas de peças (DPM) mais difíceis.

 MS-4
Imageador ideal para engenheiros 
de projeto OEM que precisam ler 
símbolos 1D e 2D em espaços 
apertados. 

 MINI Hawk 
Imageador compacto com X-Mode 
para fácil confi guração plug and 
play e decodifi cação confi ável de 
marcação direta de peças difíceis. 
Alta velocidade, alta resolução e 
confi gurações de três megapixels 
disponíveis.

Série de leitor de alta performance
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Sistema integrado de lente líquida

Primeiro sistema de imagem de lente líquida totalmente 
integrado no QX Hawk para otimizar todo o sistema de 
imagem e oferecer uma faixa de trabalho de 1" (25,4 mm) 
ao infi nito.

A pressão eletrostática cria correntes que reagem rapidamente 
com os dois líquidos para produzir a curvatura apropriada da lente.

 NOVA! MS-2D Engine
Mecanismo miniatura de leitor 
completo para decodifi cação de 
símbolos 1D e 2D.

 Quadrus® MINI
Série de imageador miniatura 
com amplo campo de visão e 
foco automático em tempo real. 
Confi guração ESD-safe disponível. 

 HawkEye® 1500
Série fl exível e potente de leitores 
DPM com verifi cação integrada 
opcional e lente com suporte em C.

 QX Hawk 
Imageador completo integrado 
com lente líquida com capacidade 
infi nita de foco. Extremamente fácil 
de usar, com Ethernet integrada, 
classifi cação IP65/67 e novas 
lentes com suporte em C opcionais.

Veja a linha completa de produtos e especifi cações em www.microscan.com. ©2012 Microscan Systems, Inc.



Portfólio de produtos

Portáteis e verifi cadores 2D de ID automática

Nossos produtos de ID automática incluem os leitores 2D verifi cadores e portáteis com a tecnologia mais recente 
para decodifi cação de símbolos e verifi cação da qualidade. Leitores portáteis são ideais para qualquer aplicação 
de acompanhamento, rastreamento ou controle. A verifi cação de símbolo garante que somente as marcas de alta 
qualidade entrem na cadeia de suprimentos para ajudar a garantir a implementação do rastreamento de sucesso.

 HS-1 
Leitor de código de barras linear 
econômico. 

 MS-Q Quadrus®
Capacidade de decodifi cação de 
símbolos lineares de alta densidade 
e 2D, bem como de simples 
marcação direta de peças. 

 Mobile Hawk 
Imageador robusto para leitura de 
marcação direta de peças líder do 
setor com um simples disparador.

 DPM Verifi er 
Verifi cador em conformidade com 
UID projetado para verifi cação de 
marcação direta de peças. 

 HS-2D 
Imageador econômico para leitura de 
símbolos 1D e 2D de alto contraste. 

 HawkEye® 45T
Inclui uma tela integrada para exibir 
dados decodifi cados e viabilizar uma 
fácil confi guração. 

 LDP Verifi er 
Verifi cador em conformidade com
UID projetado especifi camente 
para etiquetas e placas de dados. 

Série de leitores portáteis

Série de verifi cadores
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Leitura de marcação direta de peças

Mobile Hawk usa decodifi cação X-Mode agressiva e iluminação 
avançada na leitura das marcas mais difíceis em qualquer 
superfície.

Veja a linha completa de produtos e especifi cações em www.microscan.com. ©2012 Microscan Systems, Inc.



Portfólio de produtos

Comunicação e conectividade para visão de máquina e ID automática

 Lentes 
Lentes com suporte em C padrão, 
fi ltros e espaçadores disponíveis 
para uso com uma câmera externa 
ou com produtos compatíveis com 
suporte em C da Microscan. 

 Cabos e suportes 
Completa seleção de cabos, 
ferragens de suporte, fontes de 
alimentação, focos de calibragem, 
e outros acessórios disponíveis para 
aplicações de visão. 

 Controladores de iluminação 
Inclui funções de regulagem de 
energia, controle de intensidade, 
temporizador e disparador 
necessários para aplicações 
de visão de máquina.

 Conectividade 
Ferramentas efi cientes de 
conectividade e comunicação 
disponíveis para uso com qualquer 
aplicação ID automática. 

 Cabos e suportes 
Diversos cabos, ferragens de 
suporte, fontes de alimentação 
e outros acessórios disponíveis. 

Visão de máquina

ID automática
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Ampla variedade de produtos de comunicação e conectividade da Microscan com componentes de alta qualidade e 
design fáceis de usar complementam nossos sistemas de ID automática, iluminação e visão de máquina, e viabilizam 
a rápida e fácil instalação e trabalho em rede. 

Iluminação da visão de máquina

 Câmeras 
Câmeras analógicas VGA e SXGA, 
e lentes com suporte em C 
disponíveis.   

 Módulos E/S 
Viabiliza o uso de entradas e/ou 
saídas discretas com um PC com 
placas Visionscape instaladas. 

 Fonte de alimentação 
Fonte de alimentação DIN de 
montagem em trilhos compatíveis 
com toda a família de produtos 
NERLITE.

 QX-1 
Complementa e simplifi ca a 
instalação dos produtos 
Plataform QX. Com o sistema 
Quick Connect com conectores 
M12 Ultra-Lock e vedação IP65.

 Dispositivos de interface
Dispositivos de interface simplifi cam 
a conexão dos leitores com portas 
separadas para host, fonte de 
alimentação, disparador e rede.

Veja a linha completa de produtos e especifi cações em www.microscan.com. ©2012 Microscan Systems, Inc.



Portfólio de produtos

Soluções focadas na indústria

Muitas indústrias enfrentam problemas de acompanhamento, rastreamento e de controle ou possuem parâmetros 
de aplicações específi cos que devem ser atendidos. A Microscan projetou e construiu com precisão soluções de ID 
automática e de visão de máquina para várias necessidades da indústria. Eis aqui alguns exemplos. 
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 Soluções de leitura de marcação 
direta de peças
Imageador Hawk otimizado para leitura 
de símbolos Data Matrix de difícil 
marcação direta de peças em metal, 
vidro, borracha, plástico e outros 
materiais. 

 DoD IUID Solutions
Em conformidade com a política Item 
Unique Identifi cation (IUID) mandatória 
do Dep. de Defesa (DoD) dos EUA de 
acordo com o MIL-STD-130 e DFAR  
252.211-7003.

 Quadrus® MINI ESD Safe
Imageador miniatura ESD-safe 
projetado para uso em montagens 
e manufaturas de componentes 
eletrônicos delicados.

 MS-96 Vial Reader 
Sistema de alta velocidade projetado 
especifi camente para a decodifi cação 
de símbolos Data Matrix em 24 ou 
96 frascos.

 Visionscape® I-PAK®
VS-1 Track and Trace
Soluções comprovadas para 
aplicações de embalagens 
que exigem inspeção, 
acompanhamento de data 
e lote, verifi cação de símbolo 
e mais. Em conformidade 
com o 21 CFR Parte 11.

Veja a linha completa de produtos e especifi cações em www.microscan.com. ©2012 Microscan Systems, Inc.
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Soluções de software e projetadas

Portfólio de produtos

Nossos avançados produtos de software abordam vários problemas e questões de manufatura moderna, como 
a de instalação simplifi cada e visibilidade WIP em toda a fábrica. E para as necessidades específi cas de aquisição 
de dados que a nossa linha de produtos geral não aborda, consulte-nos sobre o desenvolvimento de uma solução 
personalizada.

Software

 Track, Trace & Control Middleware

Middleware para acompanhamento, rastreamento e controle viabiliza o controle simples do 
material de manufatura discreta, garantindo que o material certo esteja no local certo na hora 
certa. Da "doca ao navio", nossas soluções de middleware e software de acompanhamento 
atendem aos requisitos de acompanhamento, rastreamento e controle do cliente em 
conformidade com virtualmente qualquer processo de montagem, de tipo de máquina e de 
estação de trabalho.

 Visionscape® Machine Vision Software

O software Visionscape fornece para os usuários avançados de visão um ambiente comum 
para o desenvolvimento e implementação de aplicações complexas com os produtos de visão 
de máquina Microscan, tal como câmeras GigE e câmeras inteligentes.

 ESP® Auto ID Software

Programa de instalação fácil (ESP) é um aplicativo de software potente que proporciona uma 
instalação rápida e fácil da nossa linha completa de scanners e imageadores ID automática. 
Recursos básicos e avançados com diversas opções para diferentes aplicações.

Soluções projetadas

Microscan projeta e desenvolve soluções especializadas de alta 
qualidade para atender as necessidades específi cas do cliente. 
Nossos experts de visão de máquina e ID automática podem unir 
nossos produtos com fi rmware, eletrônicos, ópticas ou mecânicas 
personalizadas para criar um sistema otimizado para atender as 
necessidades de aplicações mais complexas e essenciais dos clientes. 

Você tem algum requisito de acompanhamento, rastreamento e 

controle exclusivo? Consulte-nos sobre uma solução personalizada.

 AutoVISION™ Machine Vision Software

Software AutoVISION com um completo conjunto de ferramentas de visão projetadas 
especifi camente para usuários novatos de aplicações básicas a médias. Fácil exportação para 
Visionscape viabilizando a escrita e outras programações avançadas.

Veja a linha completa de produtos e especifi cações em www.microscan.com. ©2012 Microscan Systems, Inc.
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A Microscan é líder global de tecnologia concentrada em soluções de aquisição 
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