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VisionX jest jedną z nielicznych firm zajmujących się systemami 

wizyjnymi, swoją działalność na rynku zapoczątkował w roku 

2017. Programowanie oczu dla robota czy wizualnej inspekcji 

jakości, mającej zastąpić człowieka, może przysporzyć wiele 

stresów i negatywnych emocji. Jako nowoczesna technologia, 

inspekcja wizyjna jest dziedziną bardzo wąską. Wymaga 

prawdziwej specjalizacji do skutecznego wdrożenia.

 Od początku istnienia pokazujemy naszym klientom, że kluczem 

do udanej aplikacji jest nie tylko oprogramowanie, lecz przede 

wszystkim odpowiednie zestawienie optyki i oświetlenia. 

Drogie japońskie lub amerykańskie kamery, często dobierane 

przez ludzi bez doświadczenia, rzadko kiedy gwarantują 

satysfakcjonujące wyniki. Naszą misją jest pokazanie, że dobrze 

dobrana wizja wcale nie musi być trudna, droga, ani frustrująca.

 Nie tylko dopasujemy odpowiedni dla Państwa 

potrzeb, najlepszy dostępny system wizyjny, ale także 

pomożemy go wdrożyć i przeszkolić Państwa kadrę. 

Zaufaj ekspertom w swojej dziedzinie i nie 

martw się już nigdy o fałszywe odrzuty.

Zapraszamy 

do współpracy!

Tomasz Michalski
Założyciel CEO
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Produkty

Obiektywy
Stała ogniskowa, macro, telecentryczne, liniowe - od rodzajów 

obiektywów może rozboleć głowa. Każdy z nich ma określone 

przeznaczenie i konkretny typ aplikacji, w których sprawdza 

się najlepiej. Tu nie pomogą poradniki i teoria – potrzebne jest 

doświadczenie i znajomość, nie tylko typów, ale i producentów. 

Miejsce instalacji nie pozwala patrzeć z daleka, a zniekształcenie 

jest niepożądane? Nie ma problemu. Z odległości dwóch 

metrów chcesz spojrzeć na obiekt wielkości pięciozłotowej 

monety z maksymalną efektywnością matrycy? Pomożemy!
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Produkty

Filtry
Potężne, zabudowane konstrukcje, z każdej strony odcinające 

dostęp światła zewnętrznego – z tym większości z nas kojarzy 

się system wizyjny. Czy jednak słusznie? Czy nie ma sposobu, 

by znieczulić system na warunki zewnętrzne? Czy otwarte 

systemy to mrzonka? Jak badać lakier świecący w UV, jak znaleźć 

znaczniki wodne, czy zwykłe kamery widzą podczerwień? 

Dzięki dobraniu odpowiedniego filtra na obiektyw, jesteśmy 

w stanie usunąć większość niepożądanego światła, 

pozostawiając tylko i wyłącznie to, którego potrzebujemy 

do inspekcji. Specjaliści z VisionX mają przegląd wszystkich 

dostępnych nakładek na obiektywy i oświetlenie, naszym 

celem jest dopasowanie i zaproponowanie zestawu 

jak najprostszego do efektywnego wdrożenia.
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Produkty

Oświetlenie
Kiedyś pewien fotograf powiedział mi bardzo ważne zdanie – „Nie 

jest istotne jak drogi masz aparat, ani ile filtrów w Photoshopie 

nałożysz na zdjęcie. W fotografii najważniejsze jest światło.” 

Jeżeli pełni ono tak ważną rolę nawet przy pojedynczym ujęciu 

– to co dopiero w przypadku systemu, który dziennie musi 

wykonać nierzadko dziesiątki tysięcy takich samych zdjęć? 

Tylko i wyłącznie mocne, stabilne i równomierne oświetlenie 

pozwoli uzyskać zadowalające wyniki w inspekcji wizyjnej. 

Na rynku znajdziemy mnóstwo różnych kształtów i kolorów, 

systemy luster, polaryzatory, rozpraszacze. Czy masz czas, 

by analizować je wszystkie, by wypożyczać i testować każdą 

lampę? A z drugiej strony czy wierzysz, że dostawca mający 

w swojej ofercie 5 modeli pierścieni czy listew jest w stanie 

zaproponować Ci optymalne rozwiązanie? Pozwól nam 

przyjrzeć się Twojej aplikacji i wybrać to, co najlepsze.
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Produkty

Kamery strefowe
Skoro każdy smartfon ma już aparaty o rozdzielczości 

20MPix, to dlaczego kamery przemysłowe, pomimo niższej 

rozdzielczości, są tak drogie? Z drugiej jednak strony, dlaczego 

zdjęcie z telefonu o 4-krotnie wyższej rozdzielczości wygląda 

dużo gorzej i mniej wyraźnie, niż to wykonane systemem 

wizyjnym? Dlaczego przy zbliżaniu obraz jest rozmyty? 

Odpowiedź jest banalnie prosta – fizyczny rozmiar matrycy.

VisionX posiada w swojej ofercie kamery o rozmiarze piksela 

ponad 4-krotnie większym niż w klasycznym aparacie 

smartfona! Dodatkowo jesteśmy w stanie pobierać obraz 

w rozdzielczości Full HD z prędkością nawet do 150 fps.
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Produkty

Kamery liniowe
Linescan to technologia pobierania obrazu linia po linii i łączenia 

go w całość. Otwiera ona dużo większe możliwości instalacyjne: 

zabiera mniej miejsca, ułatwia stabilne doświetlenie o bardzo dużej 

intensywności oraz pozwala na kontrolę detali poruszających się z 

ogromną prędkością. Tego typu rozwiązania stosowane są bardzo 

często w procesach ciągłych - przewijaniu folii, ekstruzji profili 

okiennych lub kontroli detali okrągłych – np. inspekcji opon.

VisionX ma bardzo bogate doświadczenie w doborze 

i uruchamianiu aplikacji z kamerami liniowymi. Wąska matryca 

otwiera zupełnie nowe, nieosiągalne dla kamer strefowych 

możliwości dokładnościowe. VisionX dysponuje skanerami 

mogącymi pobierać obraz z rozdzielczością nawet powyżej 16k.
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Produkty

Kompletne systemy
Najważniejszą cechą wizji przemysłowej jest jej skuteczność 

i niezawodność. W pełni zdajemy sobie sprawę, jak kosztowna 

potrafi być choćby minuta postoju linii. W naszych aplikacjach 

korzystamy z wysokiej klasy komputerów przemysłowych, 

bazujących na systemie operacyjnym Linux RT, gwarantujących 

rzetelną pracę nawet dla systemów wielokamerowych. 

Dzięki temu, raz uruchomiona i zaprogramowana aplikacja 

może działać bez przerwy i konieczności restartu długimi 

miesiącami. Możliwe jest podłączenie monitora bezpośrednio 

do sterownika, lub podgląd pracy systemu poprzez sieć. 

Wykonywane przez nas konstrukcje zapewniają optymalne warunki 

pracy dla zakupionego systemu. Dwuletnia gwarancja na nasze 

pełne rozwiązania jest dowodem na ich stabilną i powtarzalną pracę.
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Your company, 

your application, 

your choice
VisionX offers a wide variety of 
services, allowing you to make a choice 
and pick whatever option you prefer.
Have you got a project that you would like to deploy yourself? 

No problem! We can get you the best tools for the job, 

sign you up for thorough software training and give you 

installation guidance. Furthermore free of charge technical 

support is complimentary with each and every purchase!

There is already a lot going on and you don’t have time 

for anything more, yet this vision application is crucial to 

be deployed as soon as possible? We are the answer to 

your question – you will get a tailored solution along with 

deployment on site and a warranty of functionality.

Old vision system are malfunctioning – you need some 

tuning or training? Give us a try, we can help with 

Keyence, Cognex, Omron and other vision systems.

Thinking about vision but not sure if that’s a good 

idea? Just call and let us remove your doubts– we 

provide free consultation and tests on site.

Twoja firma,

Twoja aplikacja,

Twój wybór
VisionX ma w ofercie szeroki 
wachlarz usług, pozwalający Ci 
na wybranie najlepszej w chwili 
obecnej opcji dla siebie.
Masz projekt, który chciałbyś uruchomić samemu? Żaden problem! 

Dostarczymy Ci najlepszy sprzęt na rynku, przeszkolimy sumiennie 

z oprogramowania oraz damy wytyczne instalacyjne. Dodatkowo, 

do każdego zakupu, dorzucamy darmowe wsparcie techniczne!

Mnóstwo się dzieje, terminy gonią, na nic nie masz czasu, a do 

końca półrocza trzeba wdrożyć projekt? Jesteśmy odpowiedzią 

na Twoje problemy – dostarczymy dedykowane rozwiązanie, 

uruchomimy je i udzielimy dwuletniej gwarancji funkcjonalności.

Stare systemy wizyjne się rozkalibrowują, nie działają powtarzalnie 

i generują niepotrzebne spady? Potrzebujesz szkolenia z ich 

używania lub strojenia? Daj nam szansę – jesteśmy w stanie pomóc 

z kamerami takich marek jak Cognex, Keyence, czy Omron.

Zastanawiasz się nad wdrożeniem systemu, jednak nie masz 

pewności czy sprosta stawianemu zadaniu? Pozwól nam 

rozwiać swoje wątpliwości – udzielamy darmowych konsultacji 

oraz przeprowadzamy testy na Twojej linii produkcyjnej!

Usługi
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Usługi

QR kod - obejrzyj film

Oczy dla robota - 

otwarty system
Aplikacja będącą w zasadzie podsumowaniem całego katalogu. 

Kamera o rozdzielczości 12 MPix i bardzo dużym rozmiarze 

piksela służy jako oczy robota – do poprawy jego chwytu. 

Zastosowany obiektyw telecentryczny minimalizuje zniekształcenie 

obrazu, a system z powodzeniem pracuje tak w dzień jak i w 

nocy pomimo braku zacienienia. Kanapy mogą być składane 

automatycznie z dokładnością na poziomie +/- 0,1 mm.

Eyes for robot – 

open system
This application basically sums up the whole catalogue. 12 MPix 

resolution camera with very big pixel size serves as eyes for the 

robot – to fix its grip. Telecentric lens perfectly eliminates distortion. 

On top of that – the system works just as well during the night 

as during the day, even though there are no shadings used. The 

sofas can be automatically assembled with +/- 0,1 mm accuracy.
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Usługi

QR kod - obejrzyj film

350 m/min. 

Czyli szybkość 

nam nie straszna
Bardzo wysoka prędkość, wymagane konkretne dokładności 

(odczyt kodu kreskowego) oraz niedużo miejsca na instalację 

– w takich momentach jedynym rozwiązaniem jest kamera 

typu linescan. Film i zdjęcia ilustrują instalację testową.

350 m/min. 

Speed is not an issue
Very high velocity, limited installation space and high accuracy 

required (bar code reading app). With such requirements 

only a linescan camera can cope. Video and pictures 

illustrate a test installation on chocolate bar packing line.
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Usługi Filtry i lampa UV 

receptą na inspekcję 

kleju i lakieru
Nikt z nas nie chciałby kupić okna, na którym po kilku miesiącach 

zaczną wychodzić bąble. Wiadomo też, że jedna negatywna opinia 

podróżuje szybciej niż 1000 pozytywnych. Zdają sobie z tego 

sprawę producenci profili okiennych, u których zamontowaliśmy 

nasz kolejny otwarty system. Ultafiolet stosujemy także do 

weryfikacji poprawności nałożenia lakieru na płytach PCB.

UV lamp and filters as 

a successful recipe 

for glue inspection
None of us would like to buy a window that gets porous after 

couple months. Another well-known fact is that one bad 

opinion travels faster than a dozen good ones. Respected 

window factories know both of those statements, therefore 

they turned to us for a glue inspection turnkey solution. 

We also use ultraviolet light to inspect PCB coating.

QR kod - obejrzyj film
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Usługi

QR kod - obejrzyj film

Weryfikacja 

otworów – pyły 

nam nie straszne
Wyobraźmy sobie, że w końcu zdecydowaliśmy się na kupno 

nowego łóżka – organizujemy transport, zabieramy się za 

montaż, oczami wyobraźni już widzimy, jak świetnie będzie się 

dziś wyspać na tym meblu. A tu nagle klops, ostatni element nie 

ma nawiertu, a że niedziela niehandlowa – zostaje dziś spanie 

na podłodze. By uniknąć takich sytuacji nasz klient zdecydował 

się system wizyjny do kontroli obecności wierceń na każdym 

elemencie paczki. Pomimo bardzo nieprzyjaznego środowiska, 

różnych kolorów i rozmiarów elementów – podołaliśmy zadaniu.

Holes inspection – 

we are not 

afraid of dust
Let’s imagine that finally we’ve decided to purchase a new bed. We 

organize the transport, unpack everything, count the screws and 

start the assembly. Getting closer to the finish we already feel how 

soft and comfy it will be to sleep there. Suddenly a disaster! One of 

the pieces has a hole missing, making it impossible to finish the job 

the same day. In order to avoid such situations for their customers, a 

well - known furniture supplier decided to purchase from us a vision 

system, which makes sure each and every part is drilled correctly.



Przemysłowe systemy wizyjne
visionxtm.pl

©2019-2020 Vision X 26 27

Usługi

QR kod - obejrzyj film

Kontrola lodów – 

czyli czy może być 

coś lepszego?
Setki rodzajów lodów, różne wysokości i szerokości zgrzewek, 

niedokładne etykieciarki i dwie superdokładne kamery 

liniowe. Dzięki naszej kontroli żadna krzywa czy dziurawa 

zgrzewka nie dostanie się już na paletyzację a kod kreskowy 

zawsze będzie czytelny i odpowiedni dla danego smaku.

Ice cream control – 

can anything get 

better than that?!
Hundreds of types, different sizes and colors, inaccurate 

printers and two incredibly accurate linescan cameras. Thanks 

to our system not a single deformed or incomplete pack will 

get palletized. Furthermore, the system makes sure both bar 

and qr code are linked with the currently produced flavor.



Przemysłowe systemy wizyjne
visionxtm.pl

©2019-2020 Vision X 28 29

Usługi

QR kod - obejrzyj film

Personalizowane 

ekrany – czyli 

jak ułatwić 

życie operatorowi
W VisionX nie chodzi o to, żeby coś sprzedać. My kochamy wizję, 

dopracowujemy ją w każdym szczególe i sprawiamy, by nasze 

rozwiązania były jak najbardziej dopasowane do Twoich potrzeb.

Personalized 

screens – how to 

make production 

work easier
VisionX is not just about sales. We love vision and 

perfect it in every detail. VisionX makes sure that 

our solution is fully tailored to your needs.
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Wizja robotyczna
Aplikacja kontroli złożenia kamery CCTV. Na podstawie odczytanego 

kodu wybierany jest odpowiedni program – kamera górna 

określa położenie i pozycję w płaszczyźnie xy włożonego detalu. 

Następnie robot określa swój układ współrzędnych na podstawie 

informacji z kamery, po czym wykonuje określoną sekwencję 

ruchów. Dwie kamery na ramionach przeprowadzają porównanie 

obrazów ze wzorcem i określają poprawność złożenia kamery.

Robotic vision
Assembly control of CCTV camera. Based on QR data suitable 

sequence starts. Top camera finds the workpiece and sends its 

rotation and xy data to the robot. Based on this information the 

robot moves its arms, while the remaining two cams inspect 

the workpiece and make sure it’s assembled correctly.

QR kod - obejrzyj film

Usługi
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System kontroli 

komponentów na PCB
Stosowany jest w celu zapobiegania lutowania niepoprawnie 

ułożonych komponentów na płycie. Wskazując błąd 

jeszcze przed falą lutowniczą pozwala operatorowi na 

szybką reakcję i poprawę problemu. Takie rozwiązanie 

pozwala oszczędzić tak czas, jak i pieniądze. 

Pożegnaj straty, przywitaj VisionX!

PCB elements control
Systems like this are used mostly to prevent soldering 

incorrectly placed components into the board. Indicating 

the error before the wave allows the operator to react 

quickly and fix the problem. Such solution allows our 

customers not only to save money, but time as well. 

Say goodbye to losses, 
welcome VisionX!

Usługi
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