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SafeSys Machine Vision wykorzystuje „wizualne dane” przechwy-
cone przez zaawansowaną technologię zastosowanych kamer Dahua 
Technology Machine Vision serii 7000. Następnie dane te poddawane 
są obróbce, z zastosowaniem autorskich, specjalistycznych algorytmów 
do wyodrębniania potrzebnych informacji. Informacje te są następnie 
wykorzystywane między innymi do kierowania działaniami maszyn 
przemysłowych oraz urządzeń zrobotyzowanych.

Wszystkie rozwiązania Machine Vision realizujemy jako moduły systemu 
SafeSys. W swoich rozwiązaniach wykorzystujemy kamery matrycowe 
Dahua Technology. Firma Dahua jest jednym z najbardziej zaufanych  
na świecie producentów kamer wizyjnych. 

Analiza procesów Machine Vision wymaga wykonywania powtarzalnych 
czynności tak szybko, jak to możliwe, z dużym stopniem dokładności. 
Jest to dokładnie to, co oferują nam produkty Dahua Technology.

Tworzymy wartość dodaną 
równocześnie zapewniając 
doskonałość operacyjną 
dla naszych kontrahentów.



Rozwiązania pod klucz
Projektujemy rozwiązania pod klucz, takie jak system widzenia 
maszynowego Machine Vision czy Sztuczna Inteligencja (AI).
Przygotujemy systemy naszych Kontrahentów do Industry 4.0.

Integracja systemu
Integrujemy systemy Machine Vision z systemami robotyzacji jak  
i oprogramowaniem typu COTS (Commercial off-the-shelf)  
wiodących Producentów.

Artificial intelligence (Sztuczna Inteligencja)
Programujemy najbardziej zaawansowane algorytmy analizy  
obrazu wraz z elementami Artificial Intelligence.

Nauczanie adaptacyjne
Stosujemy technologię Machine Learning (nauczanie maszyn)  
oraz rozwiąznia w oparciu o zaawansowane sieci neuronowe, 
stale zwiększając precyzję i skuteczność naszych rozwiązań.

Część procesu produkcyjnego
Stajemy się integralną częścią procesów produkcyjnych  
oraz systemów naszych Kontrahentów.

SLA
Zapewniamy serwis i wsparcie 24/7. 
Gwarantujemy 100% niezawodność naszych rozwiązań.

MACHINE VISION / KORZYŚCI





Automatyczna kontrola przeprowadzana jest w linii, tzn. w parze  
z przedmiotami poruszającymi się na taśmie produkcyjnej gdzie 
możliwa jest równoległa weryfikacja dwóch przedmiotów.

Technologia oprogramowania w module SafeSys Machine Vision  
jest bardzo złożona, natomiast podstawowa bazowa sekwencja 
wykorzystywania w systemie do wykonywania zdefiniowanych 
zadań automatyzacji sprowadza się do podstawowego algorytmu: 
system Machine Vision wyzwalany jest do przechwytywania obrazu, 
gdy część lub partia towaru znajduje się tuż przed nim, następnie 
obraz przetwarzany jest równolegle przez wiele skomplikowanych 
algorytmów funkcji, które wydobywają z niego kluczowe dane.

Na koniec procesu system komunikuje dane wynikowe z systemami 
nadrzędnymi, dane wynikowe mogą mieć bardzo prostą strukturę 
jak np. informację powodzenie/niepowodzenie, tak aby można było 
dzięki nim podejmować kolejne skomplikowane działania decyzyjne.

Działania decyzyjne obejmują uruchomienie kolejnych mechanizmów 
takich jak np. zatrzymanie linii produkcyjnej, odrzucenie partii towaru  
lub podanie nowych zdefiniowanych sekwencji dla sterowania 
automatyką robota na linii produkcyjnej.

Zautomatyzowana kontrola 
jakości umożliwia wytwarzanie 
produktów najwyższej klasy.





Weryfikacja kompletności
W pełni zautomatyzowana kontrola jakości daje gwarancję dostarcze-
nia klientowi towaru w pełni kompletnego oraz pozbawionego wad.

Odczyt kodów 1D/2D, OCR, OCV
Oferowane przez nas rozwiązanie pozwala na identyfikację  
obiektów poprzez odczyt oznaczeń takich jak kody kreskowe  
1D/2D oraz oznaczenia OCR oraz OCV.

Kontrola jakości
Przy coraz bardziej zautomatyzowanej produkcji przemysłowej, 
rozwiązania Machine Vision stają się jej niezbędnym elementem. 
Zwiększając efektywność pracy, jak i jakość produktów.

Pomiar wymiarów i objętości
Dokładna weryfikacja zgodności wymiarów i objętości, komponentów 
na linii produkcyjnej, z zadanymi wytycznymi, usprawnia cały proces.

Robot Vision
Rozwiązanie systemu Machine Vision znosi konieczność zmiany 
narzędzi i ustawień urządzenia, podczas kolejnych etapów produkcji.

Colour Matching & Verification
Analiza i weryfikacja koloru umożliwia dokładne sprawdzenie,  
czy produkt spełnia restrykcyjne kryteria również podczas  
całościowej weryfikacji komponentów.

MACHINE VISION / ROZWIĄZANIA







WERYFIKACJA KOMPLETNOŚCI

ODCZYT KODÓW 1D/2D, OCR, OCV

KONTROLA JAKOŚCI

System widzenia maszynowego umożliwia szybką i dokłądną inspekcję optyczną produktów oraz ich kom-

ponentów. Weryfikacja na obecność poszczególnych elementów, ich kształtu, położenia względem siebie, 

obecność danego obiektu, jak również zliczanie elementów zestawu. Jeśli system wizyjny wykryje braki  

w danym zestawie, bądź też niepoprawnie zmontowane komponenty, nie spełniając wytycznych—pro-

dukt zostanie odrzucony. Dzięki temu, wadliwe egzemplarze są wykrywane jeszcze na linii produkcyjnej.

Oferowane przez nas rozwiązanie pozwala na identyfikację obiektów poprzez odczyt oznaczeń takich 

jak kody 1D/2D i oznaczenia OCR i OCV. Stosowane w celu usprawnienia procesu produkcji. Dzięki 

weryfikacji kodów, produkty są dokładnie śledzone i szybko lokalizowane na każdym etapie produk-

cji. Precyzyjna weryfikacja kodu jest koniecznością dla płynnego przetwarzania towarów. Umożliwia  

to sprawną kontrolę inwentarzu, usprawnienie przepływu materiałów jak i procesy logistyczne. Dzięki 

efektywnemu zarządzaniu produkcją, wzrasta zarówno wydajność pracy, jak i zyski przez nią przynoszone.

Przy coraz bardziej zautomatyzowanej produkcji przemysłowej, systemy Machine Vision stają się jej niez-

będnym elementem, zapewniającym efektywność pracy jak i wysoką jakość komponentów. Weryfikacja 

produktów przy zastosowaniu systemu wizyjnego, w porównaniu z inspekcją optyczną dokonywaną przez 

ludzi, jest znacznie bardziej dokładna i wydajna. W pełni zautomatyzowana kontrola jakości produktów  

gwarantuje dostarczenie Klientom towaru najwyższej jakości, tym samym zwiększenie konkurencyjności.





POMIAR WYMIARÓW I OBJĘTOŚCI

ROBOT VISION

COLOUR MATCHING & VERIFICATION

Precyzyjna weryfikacja zgodności wymiarów i objętości komponentów na linii produkcyjnej, z wytycznymi 

usprawnia proces produkcyjny, czyniąc go bardziej wydajnym i opłacalnym. Rozwiązania Machine Vision 

umożliwiają dokładne pomiary produktów w bardzo krótkim czasie. System wizyjny rejestruje pomiar, 

weryfikuje jego zgodność z wytycznymi, jak również poddaje kontroli jakość komponentów. Przykładem 

może być pomiar odległości między otworami. Precyzyjna kontrola i staranne pomiary gwarantują 

najwyższą jakość produktu.

Roboty sterowane przez system Machine Vision umożliwiają ich wszechstronne wykorzystanie pod-

czas procesu produkcji. Znoszą konieczność zmiany narzędzi oraz ustawień urządzenia podczas kole-

jnych etapów pracy. Działanie na zasadzie śledzenia szablonów—umożliwia dostosowywanie pracy 

robotów do aktualnych potrzeb. Roboty lokalizują niezbędne elementy, kontrolują ich jakość oraz zgodność  

z wytycznymi. System Robot Vision stosowany jest coraz powszechniej w zakresie kontroli przemysłowej, 

co pozwala na kompletną automatyzację, zwiększenie obiektywności i dokładności tego procesu.

Precyzyjna analiza koloru znajduje liczne zastosowania w procesie produkcji. Nie tylko umożliwia dokładne 

sprawdzenie, czy kolorystyka produktu spełnia restrykcyjne kryteria – również podczas całościowej 

weryfikacji jakości stosowane jest wyszukiwanie koloru i dopasowywanie go do istniejących szablonów 

i schematów. System Machine Vision interpretuje nawet niewielką różnicę w odcieniu koloru, niewidoczną 

dla ludzkiego oka. Jest to niezwykle istotne dla sprawnego funkcjonowania procesu produkcyjnego.





Kompleksowe rozwiązania 
Machine Vision dla Twojej branży

BRANŻA
MOTORYZACYJNA

BRANŻA 
ELEKTRONICZNA

BRANŻA 
FARMACEUTYCZNA

BRANŻA ŻYWNOŚCI 
I NAPOJÓW

BRANŻA
MEDYCZNA

BRANŻA
OPAKOWAŃ

Wzrost wydajności oraz optymalizacja kosztów. Systemy Machine Vision 
stanowią odpowiedź na coraz silniej odczuwalny brak pracowników.

MACHINE VISION / BRANŻE



BRANŻA MOTORYZACYJNA
Branża motoryzacyjna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijają-
cych się gałęzi przemysłu. Do dalszego jej rozwoju branży niezbędne 
stają się rozwiązania dedykowane dla Industry 4.0. 

Aby utrzymać konkurencyjność na stale rozwijającym się rynku, 
niezbędne są sprawdzone rozwiązania, które zapewnią kontrolę 
nad jakością wytwarzanych produktów. W swoim portfolio posiad-
amy rozwiązania przygotowane specjalnie dla branży motoryzacy-
jnej. Umożliwiają one ograniczać błędy produkcyjne, a tym samym 
zminimalizować straty z nich wynikające. W jaki sposób rozwiązania 
Machine Vision mogą usprawnić proces produkcyjny?

• Kontrola procesów produkcyjnych: pozwala zmniejszać ilość 
wytwarzanego towaru, oraz monitorować jakość komponentów 
poprzez ich zgodność z wytycznymi.

• Analiza wielkości i kompletności: weryfikuje zgodność elementu  
z zadanymi wytycznymi, przeprowadza dokłądną weryfikację roz-
miaru, a także kompletności wytworzonego produktu.

• Colour Matching & Verification: weryfikuje zgodność barwy pro-
duktu z wartością zadaną w procesie produkcji.

Rozwiązaniem najczęściej wykorzystywanym w tej branży jest Robot 
Vision. Ze względu na skomplikowany proces produkcji i długie linie 
produkcyjne, stacjonarne kamery nie spełniają swojej funkcji w 100%. 
Zastosowanie Robot Vision pozwala na dokładną kontrolę procesów 
produkcyjnych już od pierwszego etapu.



BRANŻA FARMACEUTYCZNA
Branżę Farmaceutyczna cechuje przede wszystkim zachowanie 
sterylności oraz dokładności na każdym etapie produkcji. Absolutnym  
priorytetem jest jakość produkowanych leków. 

Aby produkt farmaceutyczny został dopuszczony do sprzedaży, musi 
spełniać bardzo surowe normy jakościowe. W dbałości o jakość pro-
duktów farmaceutycznych, z pomocą przychodzą rozwiązania Machine 
Vision. System widzenia maszynowego pozwala uzyskać większą  
kontrolę nad procesami produkcyjnymi i zachować najwyższą jakość 
produkowanych leków. Jak Machine Vision wpływa na proces produkcji?

• Analiza jakościowa i ilościowa: weryfikuje zgodność produktów  
z wytycznymi, wykrywa produkty wadliwe, weryfikuje na którym 
etapie produkcji zachodzi nieprawidłowość.

• Kontrola procesów produkcyjnych: informację o przebiegu procesu 
produkcji, ile % jednostek produktu zostało uszkodzonych w danej 
partii; kontrola fiolek.

• Kontrola wtryskiwaczy insulin: kontrola ilościowa oraz jakościowa 
podawanego produktu.

• Odczyt kodów D1, D2.

Ze względu na specyfikę branży farmaceutycznej, duży nacisk kładzi-
ony jest właśnie na proces kontroli jakości produktów. Rozwiązania  
z zakresu Machine Vision pozwalają na zoptymalizowanie kosztów 
produkcji jak i usprawnienie całego procesu.



BRANŻA MEDYCZNA

Przy coraz bardziej zautomatyzowanej produkcji przemysłowej, sys-
temy Machine Vision stają się niezbędnym elementem, zapewniają-
cym efektywność pracy oraz optymalizację kosztów.

Rozwiązania z zakresu Machine Vision to obecnie niezbędny element 
procesu produkcyjnego. Oferowane przez nas rozwiązania Machine 
Vision usprawniają zarówno procesy oparte na kontroli jakościowej 
jak i ilościowej wytworzonych towarów. Proces ten obejmuje:

• Weryfikację za pomocą systemu Robot Vision: umożliwia pre-
cyzyjną kontrolę produktów znajdujących się jeszcze na taśmie 
produkcyjnej, dokonywaną w ciągu ułamka sekundy.

• Analiza jakościowa i ilościowa: analiza dostarcza nam dane  
o ilości oraz zgodności z zadanymi wytycznymi wszystkich pro-
duktów przechodzących przez taśmę produkcyjną.

• Śledzenie pochodzenia produktów: dostarcza informację 
dotycząca ścieżki przebytej przez dany komponent. Umożliwia  
to wykrycie na którym etapie produkcji zachodzi nieprawidłowość.

System Machine Vision staje się jednym z najchętniej stosowanych 
rozwiązań umożliwiających optymalizację oraz usprawnienie procesu 
produkcji jak i cięcie kosztów.



BRANŻA ELEKTRONICZNA

Wysoka jakość jak i niezawodność wytwarzanych produktów, 
to wyzwanie, przed którym stają dzisiejsi producenci urządzeń  
i komponentów elektronicznych.

Produkcja podzespołów elektronicznych wymaga aby wszystkie 
produkowane elementy spełniały określone normy jakościowe. 
Rozwiązania Machine Vision zapewniają kontrolę nad procesem pro-
dukcji oraz eliminację błędów na każdym z jej etapów.

• Kontrola ilościowa oraz jakościowa: bieżąca kontrola ilościowa 
i jakościowa produktów na taśmie produkcyjnej pozwala moni-
torować jakość komponentów poprzez ich zgodność z zadanymi 
wytycznymi.

• Śledzenie produktów na taśmie produkcyjnej: informacje  
o ścieżce przebytej przez produkt. Pozwala to na wykrycie,  
na którym etapie produkcji zachodzi nieprawidłowość.

Sterylność i dokładność wykonania produktu, to elementy 
wrażliwe branży elektronicznej. Aby uzyskać najwyższą jakość, 
niezbędna staje się automatyzacja całego procesu produkcji  
oraz właściwe zabezpieczenie go, przy pomocy narzędzi oferowanych 
przez rozwiązania systemu Machine Vision. 



BRANŻA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Produkcja żywności i napojów wymaga precyzyjnej weryfikacji  
nietrafionych (np. pochodzących z innej partii) opakowań jak i szcze-
gółowej kontroli uszkodzeń mechanicznych. Rozwiązania z zakresu 
widzenia maszynowego umożliwiają weryfikację ilościową produk-
tów, jakości ich opakowań, odczyt dat przydatności jak i kontrolę  
nad przebiegiem procesu produkcji. 

Rozwiązania z których najchętniej korzystają dzisiejsi producenci 
żywności i napojów to między innymi:

• Kontrola ilościowa i jakościowa: w branży żywności i napojów 
kontrola jakościowa i ilościowa jest niezwykle ważna, pozwala 
ograniczyć straty oraz reklamacje towarów.

• Śledzenie produktów na taśmie produkcyjnej: rozwiązanie  
to pozwala na określenie pierwotnego położenia komponentu,  
a także wykrywanie nieprawidłowości z wyprzedzeniem.

• Stosowanie czytników OCR/OCV: zastosowanie skanerów 
pozwala na odczyt m.in daty przydatności produktu.



BRANŻA OPAKOWAŃ

Efektywne funkcjonowanie procesu produkcyjnego w branży opa-
kowań zapewniają rozwiązania Machine Vision. Widzenie maszynowe 
umożliwia kontrolę towaru pod kątem kompletności, jakości,  
oraz wielkości. Dzięki kamerom, umieszczonym nad taśmą produk-
cyjną zyskujemy kontrolę nad całym procesem.

Branża opakowań zmaga się z problemami takimi jak uszkodzenia 
mechaniczne oraz naturalne. Wykorzystanie technologii Machine 
Vision pozwoli na natychmiastowe dotarcie informacji do osoby nad-
zorującej proces produkcji, co daje pewności, iż problem zostanie sku-
tecznie rozwiązany.

• Kontrola ilościowa i jakościowa: kontrola ilościowa i jakościowa 
wytwarzanych opakowań, zapewnia dokładne informacje o prze-
biegu procesu produkcji.

• Śledzenie produktów na taśmie produkcyjnej: zapewnia infor-
mację o ścieżce przebytej przez dany produkt i lokalizację kom-
ponentów niezgodnych z wytycznymi. Umożliwia to wykrycie  
na którym etapie produkcji zachodzi nieprawidłowość.





STORE. .PL

KAMERY SPECJALNE

DOŚWIETLACZE

OBIEKTYWY AKCESORIA

Wysokiej jakości kamera przemysłowa stanowi niezbędny element sys-
temu wizyjnego. Sprzęt marki Dahua Technology, projektowany jest z myślą 
o systemach Machine Vision. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zas-
tosowaniu najnowszej technologii firma Dahua, jest liderem w produkcji 
najwyższej jakości urządzeń wizyjnych. 

Oferujemy również wysokorozdzielczościowe obiektywy marki Dahua 
Technology, projektowane z myślą o systemie Machine Vision, akceso-
ria uzupełniające do kamer, konwertery wideo/audio, transformatory, 
akcesoria ochronne oraz doświetlacze. Poprawnie dobrane źródło świ-
atła jest integralną częścią poprawnie funkcjonującego systemu wizyjnego. 
Dopasowanie oświetlenia, jego natężenia oraz ustawienia względem pro-
duktu, może zadecydować o tym, czy poddawany kontroli komponent jest 
dobrze widzialny dla systemu Machine Vision.

MACHINE VISION / HARDWARE

DOSTĘPNE W SKLEPIE ONLINE



Hotline: (+48) 68 410 56 26
Wsparcie: (+48) 68 410 56 22

GAMP SP. Z O.O.
Al. Konstytucji 3-go Maja 8
65-803 Zielona Góra

T: (+48) 68 410 56 00
F: (+48) 68 410 56 01
E: info@safesys.pl

www.machine-vision.solutions


