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Microscópio digital de alta definição
99 Qualidade de imagem excepcional de alta resolução 1080p/60fps
99 Captura e documentação intuitiva de imagens
99 Conectividade independente, sem fio ou com o computador
99 Suportes de alta qualidade para oferecer precisão e estabilidade
99 Visor giratório exclusivo de 360°

FM 557119
A Vision Engineering Inc. foi certificada
pelo sistema de gestão da qualidade ISO
9001:2015.

Isso torna a captura e a documentação de imagens mais simples,
mais rápida e mais confiável - sempre que forem necessárias imagens
extremamente nítidas para inspeção, análise de falhas e muito mais.

Melhore sua produtividade
Microscópio digital EVO Cam II de alta definição
O microscópio digital EVO Cam II oferece excelente qualidade de
imagem para ajudar a revelar detalhes ocultos. Ampliação óptica de
até 300x e foco automático total para garantir imagens muito nítidas
sempre.
O EVO Cam II oferece a capacidade de medir peças complexas de
forma eficiente e o uso rápido de sobreposição ou medição ponto a
ponto.
Capture imagens de alta resolução ao toque de um botão, seja direto
para o dispositivo USB, sem fio ou diretamente para o computador.
10 predefinições programáveis permitem salvar as configurações da
câmera para recuperá-las de forma fácil e rápida. As predefinições
podem ser exportadas e importadas, o que permite ao usuário
compartilhar configurações entre unidades e locais, garantindo a
consistência da inspeção. A calibração também pode ser salva em
predefinições para recuperação rápida.

Fácil de usar
A simplicidade é a principal característica do EVO Cam II. O menu
fácil de seguir e a operação simples minimizam o treinamento e são
uma solução ideal para vários usuários em ambientes de produção
de alta velocidade.
A função de visão geral permite localizar facilmente um ponto de

Destaques
§

Imagens incrivelmente nítidas com foco automático total

§

Faixa de ampliação óptica de 1,7x -300x

§

Ampliação máxima com zoom digital de 3600x

§

60 fps rápido oferece imagens nítidas com simulação de
movimento

§

Inspeção de 360 total sem necessidade de manipular 		
objetos que estão sendo ampliados

§

Amplo campo de visão e longas distâncias de trabalho

§

Elimine o tempo de configuração com até 10 		
predefinições

§

Personalize a sobreposição para auxiliar em inspeções

§

Wi-Fi e USB 3.0 para acelerar na transferência de imagens

§

Dimensionamento eficiente com paquímetro virtual e 		
grades expansíveis

interesse no objeto visualizado.
O menu de funções na tela do EVO Cam II também está disponível
em vários idiomas.
Além da operação conveniente de todas as principais funções na
unidade, um console de controle remoto possibilita o uso mais
agilizado e mais confortável.

Óptica e iluminação
Uma gama de opções de lentes objetivas garante resultados incríveis para qualquer aplicação, seja para inspeções
detalhadas de alta precisão e alta ampliação, ou para manipulação, retrabalho e tarefas de montagem, garantindo
uma distância de trabalho extralonga.

Lente objetiva

Intervalo de
ampliação de
zoom*

Distância de
trabalho

Campo de
visão no zoom min.

Campo de
visão no zoom máx.

Lentes objetivas precisas

Lentes objetivas precisas
Excelente contraste e resolução, otimizado para trabalho de
ampliação preciso com excelência de definição.

Lentes objetivas de campo amplo
Amplo campo de visão, adequado para objetos maiores. Uma
distância de trabalho extralonga proporciona flexibilidade
máxima e amplo intervalo de ampliação para operações
flexíveis. Indicado para objetos maiores.

0,45x

2.3x - 68x

160 mm

241 mm x 134 mm

7,8 mm x 4,2 mm

0,62x

3.1x - 93.7x

106 mm

173 mm x 96 mm

5,5 mm x 3,1 mm

1x

5x - 151.2x

85 mm

88 mm x 57 mm

3,5 mm x 2 mm

1,5x

7.6x - 226.8x

43 mm

45 mm x 36 mm

2,3 mm x 1,2 mm

2,0x

10x - 302.4x

29 mm

37 mm x 27 mm

1,5 mm x 1,0 mm

Lentes objetivas de campo amplo
4 dioptrias

1.71x - 51.41x

245 mm

293 mm x 171 mm

10 mm x 5,5 mm

5 dioptrias

2.12x - 65.5x

197 mm

232 mm x 135 mm

8 mm x 4,5 mm
*com monitor de 24”.

Câmera

Zoom da câmera

Óptico de 30x; Digital de 12x

Resolução da
câmera

1080p, 1920x1080, 1/2,8” CMOS

Taxa de quadro

50fps & 60fps (comutável)

da mira com objetos difíceis, e o controle fácil da profundidade do campo.

Saída

Saída para HDMI e USB 3.0

Tempo de exposição, íris e ganho selecionáveis possibilitam o controle total

Extensão do arquivo
salvo

.png

Exposição automática e prioridade de abertura permitem o controle do brilho

de parâmetros da imagem quando for desejável controle manual.

Anel de iluminação de LED

Anel de iluminação UV

Iluminação de subetapa

O anel de iluminação de LED de 8 pontos

O anel de iluminação UV é um excelente

A iluminação de subetapa ilumina o objeto

integral garante iluminação excelente e

acessório opcional do EVO Cam II. Ele é

por baixo. Trata-se de um recurso indicado

sem sombras para todas as aplicações.

indicado para várias aplicações, incluindo

para inspeção de materiais translúcidos.

Temperatura de cor de 5500K.

as áreas de eletrônica, aeroespacial e
investigação forense.

Medição e transferência de imagens
Medição
O EVO Cam II inclui capacidade de medição fácil na tela, com
sobreposições, grades e cursores selecionáveis.
O modo de cursor exibe duas linhas verticais e horizontais que
podem ser movidas, permitindo a medição dos valores X e Y,
com resultados exibidos na tela. Além disso, a medição diagonal
ponto a ponto permite a medição de itens não alinhados.
As grades podem ser exibidas, expandidas e posicionadas
conforme necessário.
Sobreposições personalizáveis são criadas e importadas
facilmente para a câmera, permitindo a comparação fácil com
desenhos, amostras ou retículas.

Transferência de imagens
As imagens podem ser capturadas e salvas com facilidade do EVO
Cam II diretamente para um dispositivo USB ao toque de um botão.
Como alternativa, as imagens podem ser transferidas em segurança
para o computador através de uma saída para cabo (HDMI ou USB
3.0) ou sem fio, por dongle Wi-Fi.
O uso de um dongle Wi-Fi permite ao usuário ver e baixar imagens
e vídeo rapidamente, e é ideal quando for necessário o acesso para
vários usuários.

Software (opcional)
O EVO Cam II funciona com uma gama de softwares de captura e
medição de imagens na tela, onde todo o conteúdo necessário foi
refinado para oferecer a última palavra em facilidade de uso.

Console do controle remoto

Filtros

Base flutuante

O console do controle remoto ajuda a apri-

Existem vários filtros disponíveis para

Uma base flutuante oferece controle suave

morar o conforto para o usuário e é uma

melhorar os detalhes em objetos que não são e preciso. A base é ideal para verificar

ferramenta eficiente para ajudá-lo a acessar

visualizados facilmente pelo olho humano.

predefinições rapidamente.

a uniformidade dos componentes ou
inspecionar amostras sensíveis (apenas
suportes ergonômicos/de bancada)

Visor giratório de 360º
Este recurso exclusivo oferece visão giratória total de 360°,
sem necessidade de mover o objeto que está sendo ampliado,
o que torna a inspeção mais fácil e mais rápida.
O ângulo de 34° permite observar detalhes na base de

Visão giratória de 360º
Proporção
de zoom

Faixa de
zoom

Distância
de
trabalho

Campo de
visão no zoom
mín.

Campo de
visão no zoom
máx.

Ângulo de
visualização

5.3:1

19x – 105x

35,5mm

25,7mm x
22,1mm

2,6mm x
2,2mm

34° na
vertical

qualquer componente ou característica vertical.

Visualização direta

O operador pode simplesmente alternar entre visão oblíqua
giratória e visão direta, obtendo o máximo de flexibilidade.
§

Proporção
de zoom

Faixa de
zoom

Distância
de
trabalho

Campo de
visão no zoom
mín.

Campo de
visão no zoom
máx.

Ângulo de
visualização

5.3:1

28x – 151x

56,5mm

19,7mm x
11,2mm

1,6mm x
0,9mm

-

Inclui anel de iluminação de LED de 8 pontos 		
integrado e lente objetiva

Visualização direta:
O objeto é visto na visão de
olho de pássaro.

Visão oblíqua giratória:
O objeto pode ser visto de vários ângulos.

Saiba mais em: www.visioneng.com.br/evocam2 »

360°

34°

Opções de suporte
Suporte de múltiplos eixos

Suporte ergonômico

§ Preciso e robusto, ideal para aplicações industriais que
necessitam de amplo espaço de trabalho.

§ Ocupa pouco espaço, fornecendo estabilidade
excepcional para uso de alta ampliação.

§ O suporte de gás
integrado fornece
ajustabilidade
contrabalanceada,
tornando a operação
rápida e simples. Alteração
fácil de componentes altos para amostras planas.

§ O opcional de iluminação de subetapa
transmitida permite a visualização de uma gama
mais ampla de tipos de amostra.
§ O opcional de suporte flutuante fornece
controle sensível para inspeções precisas de
amostras. Ideal para amostras frágeis ou para
evitar contaminação ao manusear.

§ Disponível com base de plataforma ou montado
diretamente na superfície de trabalho.

§ Contador de foco grosso e fino para objetos de alta ampliação.

Suporte da haste de
braço duplo
§ Projetado especificamente
para aplicações que exigem
alcance estendido, sem
comprometer a estabilidade.

Suporte de braço articulado

§ A ajustabilidade fácil permite
o posicionamento e o
alinhamento precisos.

§ Projetado para aplicações que exigem maior alcance, com incrível
flexibilidade.
§ A ajustabilidade de múltiplos pontos permite o posicionamento e
o alinhamento precisos.

§ Disponível com base de plataforma ou com grampos para
montagem diretamente na superfície de trabalho.

Suporte da haste de braço
único

Suporte de bancada
§ Unidade compacta com base de baixo perfil e
iluminação de subetapa transmitida.

§ Suporte da haste de alta
estabilidade, ideal para amostras
grandes.

§ O opcional de base flutuante fornece controle
sensível para inspeção precisa de amostras.

§ Opção de suporte completa com
base da plataforma com alto
rendimento e módulo de foco.

§ Para uso com objetiva 1.0x.

Veja os detalhes técnicos completos em: www.visioneng.com.br/evocam2 »

C

Dimensões do suporte de múltiplos
eixos:

Dimensões do suporte
ergonômico:

A = 455
B = 682
C = 691
D = 279
E = 439

A = 280 mm
B = 420 mm
C = 515 mm
D = 192 mm máx.
E = 200 mm

mm
mm
mm
mm
mm

(184 mm**)
- 830 mm
máx.
máx.
máx.

**sem base de plataforma.

D

C

D
E

E

A

B

B
A

A Vision Engineering fabrica microscópios estéreos ergonômicos, sistemas de inspeção digital e sistemas
de medição óptica e de vídeo para o mundo inteiro.

 Operações diretas
 Rede de distribuição

Inspeção digital

Amplificadores de
bancada

Sistemas de metrologia

Para saber mais

Vision Engineering Ltd.
(UK Manufacturing & Commercial)

Vision Engineering Inc.
(NA Manufacturing & Commercial)

Vision Engineering Ltd.
(Central Europe)

Para obter mais informações, fale com seu representante local ou
distribuidor autorizado da Vision Engineering, ou acesse nosso
site.

The Freeman Building, Galileo Drive,
Send, Surrey, GU23 7ER, UK
Tel:
+44 (0) 1483 248300
Email: generalinfo@visioneng.com

570 Danbury Road,
New Milford, CT 06776, USA
Tel:
+1 (860) 355 3776
Email: info@visioneng.com

Anton-Pendele-Str. 3,
82275 Emmering, Deutschland
Tel:
+49 (0) 8141 40167-0
Email: info@visioneng.de

Vision Engineering Ltd.
(Italia)

Vision Engineering Ltd.
(France)

Nippon Vision Engineering
(Japan)

Via G. Paisiello 106
20092 Cinisello Balsamo MI, Italia
Tel:
+39 02 6129 3518
Email: info@visioneng.it

ZAC de la Tremblaie,
Av. de la Tremblaie
91220 Le Plessis Paté, France
Tel:
+33 (0) 160 76 60 00
Email: info@visioneng.fr

272-2 Saedo-cho, Tsuduki-ku,
Yokohama-shi, 224-0054, Japan
Tel:
+81 (0) 45 935 1117
Email: info@visioneng.jp

Distribuidor

Vision Engineering
(South East Asia)
P-03A-20, Impian Meridian,
Jalan Subang 1,
USJ 1, 47600 Subang Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel:
+604-619 2622
Email: info@visioneng.asia

Vision Engineering
(China)
Room 904B, Building B, No.970,
Nanning Road, Xuhui Vanke Center
Shanghai, 200235, P.R. China
Tel:
+86 (0) 21 5036 7556
Email: info@visioneng.com.cn

Vision Engineering
(Mexico)

Vision Engineering
(Brazil)

Tel:
+01 800 099 5325
Email: infomx@visioneng.com

Email: info@visioneng.com.br

Vision Engineering
(India)
Tel:
+91 (0) 80-5555-33-60
Email: info@visioneng.co.in

Isenção de responsabilidade – A Vision Engineering Ltd. possui uma política de desenvolvimento contínuo
e reserva-se o direito de alterar ou atualizar, sem aviso prévio, o design, materiais ou especificação de quaisquer produtos, bem como as informações contidas neste folheto/planilha, e de interromper a produção ou
distribuição de quaisquer produtos descritos.
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