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Lentes de foco fixo 

Fujinon e Tamron 

Lentes para câmeras com CCD de 1/3” a 1” 
Lentes de 1.5 e 5 mega pixels, alta resolução 
Lentes fixas de 6mm a 75 mm 
C-Mount 
  

Lentes especiais      Distribuidor exclusivo OPTO Engineering para o Brasil 

 
Lentes telecêntricas 

Lentes telecêntricas e bi-telecêntricas 
Alta resolução 
Distorção próxima de zero 

Precisão de mícrons com certificação 
                Lente telecêntrica          Lente comum 

Kit de lentes para laboratório 

 
 
 
Kit de lentes para laboratório de visão. 
Uso altamente requerido para medições de precisão 
Ideal para integradores e fabricantes.  

 

Lente pericêntrica 

Lentes pericêntricas para visão 360 graus 
 

           Visão da lente                  Imagem obtida 
 

 
 
 
 



 
Lentes especiais     Distribuidor exclusivo OPTO Engineering para o Brasil 

 
Lente tipo “Hole” 

Lentes para inspeção de furos 

          Visão da lente                      Imagem obtida 
 

Lente Poliview 
 

Lentes com vista de 8 lados da mesma peça sem 
necessidade de girar a peça, por jogo de espelhos. 
 

                          Visão da lente      Imagem  obtida 
                            de 1 porca         8 lados da porca 

Lente micro poliview 
 

Lentes para medição 3D e inspeção de pequenas 
peças. 
 

  
                   Visão da lente              Imagem  obtida 

 

Lente múltipla imagem 

Lentes para medição 90 graus e visão em 4 lados 
 

  
                    Visão da lente               Imagem  obtida 



 
Lentes especiais      Distribuidor exclusivo OPTO Engineering para o Brasil 
 

 
Lentes macro 

Lentes de macro com distorção zero 
 

  
                                 Imagens obtidas 

Projetor de LED 3D 

Iluminação de leds 3D com ajuste de foco e tilt 
 

                          Diversos “patterns” de projeção 

 
Iluminação colimada 

Iluminação colimada de leds com telecêntrica ideal 
para medições de precisão. 

                       Somente raios de luz paralela 
Iluminações de Leds para lentes -  OPTO Engineering 

 
Iluminação p/ lente catadiótica 

Iluminação para lentes catadiópticas - OPTO 

                     Iluminação montada na lente 

 
 
 



 
Iluminações de Leds para lentes -  OPTO Engineering 

 
Iluminação p/ lente pericêntrica 

Iluminação para lentes pericêntricas  - OPTO                      

 
                           Iluminação montada na lente 

Iluminação p/ lente poliview 

Iluminação para lentes poliview - OPTO 

                             Iluminação montada na lente 

Iluminação p/ lente “hole” 

Iluminação para lentes de inspeção de furos - OPTO 

                              Iluminação montada na lente 
Iluminações de Leds        Distribuidor exclusivo TMS Lite para o Brasil 

Kit laboratório de iluminação 

 
Kit de iluminações de LED para laboratório de visão. 
Uso altamente requerido para uso com todos as 
marcas de câmeras do mercado 
Inclui 2 módulos de controle para as iluminações. 
Altamente recomendado para integradores de 
sistemas de visão e fabricantes de máquinas que 
usam sistemas de visão. 
 
 
 
 
 
 



Iluminação “low angle” Iluminações de LEDs de baixo ângulo (Low Angle) 
 
 

 
Iluminação retangular 

Iluminações retangulares de LEDs de alto brilho 

 

Iluminação 4 ângulos 
 

Iluminações direta com 4 ângulos ajustáveis 
individualmente. 

 

Iluminação linear 
 

 
Iluminações linear direta com até 1 metro de 
comprimento com LEDs de alto brilho. 

 
Iluminação circular difusa 

Iluminações circulares com ângulo e difusores  
 



 
Iluminação retangular difusa 

 

               Iluminações difusa quadrada 
 
 
 

 
Iluminação difusa cônica 

Iluminações difusa angular cônica ideal para OCR e 
inspeção de PCB. 

 

 

Iluminação domo indireta 

Iluminações  tipo Domo difusa que garante luz em 
todas as direções iluminação a peça completamente 

 

Iluminação domo direta 

Iluminações  tipo Domo direta – Alta potência 

 



 

Iluminação domo + doal 

Iluminação domo + doal para uma iluminação difusa 
completa do objeto. 

 

 
Iluminação circular difusa angular Iluminação ring light difusa angular 

 

 
Iluminação omnidirecional Iluminações  Omnidirecional indireta uniforme 

 

 
Iluminação “back light” Iluminações  back ligth – Ideal para perfil e medição. 

 
  



 
Iluminação doal coaxial indireta 

 

Iluminações  doal coaxial indireta 
 

 

 
Iluminação doal coaxial direta 

Iluminações  Coaxial para montagem em 90 graus 
Ideal para locais com pequenos espaços de montagem 

da câmera. 
 

 
Iluminação spot de alto brilho 

Spots de Leds de brilho extra intenso até 3Watts 

 

 
Iluminação para line-scan 

Iluminações para sistemas de Line-Scan, fornece uma 
linha de iluminação intensa. 

 



 
Iluminação para microscópios Iluminações  para microscópios (Branco Puro) 

 

 

Iluminação ultravioleta 

                  

Iluminação infravermelha 

Módulo de controle para iluminação 

Fontes de Corrente e módulos de controle de LEDs 
para iluminações constantes e strobe 

Módulo de controle inteligente 

Módulo de controle de iluminação USB e RS232 com 
entradas p/ câmeras e saídas para iluminações. 

 

 

 
Cabos e extensões 

Cabos e extensões para as iluminações TMS Lite 

 



Filtros óticos para sistemas de visão 

Kit de filtros óticos 

Filtros para serem usados nas lente de forma a deixar 
passar somente uma determinada frequência e 
bloquear outras. Com o uso de filtros análise que 
difíceis passam a ter uma solução simples de de baixo 
custo. Vejam alguns exemplos abaixo. Ou acesse o 
catálogo completo em nosso site. 

Filtro BP324 
Filtra luz UV-A UV-B e UV-C além da infravermelha 
                         Sem filtro                   Com filtro 

Filtro BP525 

Passa somente luz verde 

                   Sem filtro      Com filtro Fot.     Com filtro ótico 

               Filtro  BP850 
 

Passa somente luz entre 800 – 1000 nm  

                     Sem filtro                           Com filtro 

               Filtro PR032 
 

Bloqueia luz ultravioleta  
                     Sem filtro                           Com filtro 



Fontes de alimentação para câmeras e iluminações 

Fonte de alimentação 

Fontes de Alimentação 24 VDC e 48 VDC para câmeras 
e iluminações 
Alimentação 85-265 Vac 
Saída 24 ou 48 Vdc (opções de 0,5 a 32 Amperes) 
Proteção contra curto  
Proteção térmica 
Ripple residual < 0,01 VAC rms 
Fixação em trilho DIN 

Câmeras para sistemas de 
visão 

 
Vários fabricantes 

 
Em 11 anos de experiência temos 
usados várias câmeras dos mais 
renomados fabricantes mundiais 

dentre os quais destacamos: 
 

Cognex 
 

Sick 
 

Teledyne Dalsa 
 

National Instruments 

 

 



 


