
A SANXO-Systems Kft. a SANXO-Innovation Ltd. finn technológiai vállalat része, a gépi 
látáson alapuló magas színvonalú minőségellenőrzés és minőségbiztosítás megoldásait 
szolgáltatja  autóipari,  elektronikai,  telekommunikációs,  nyomda-  és  élelmiszeripari 
megrendelői  számára.  Tesztberendezéseivel  és  szoftvereivel  főként  a  gyártásban 
előforduló  alak,  méret,  helyzet,  mennyiség  mérésére,  felületi  hibák,  alkatrészek  és 
komponensek meglétének/hiányának ellenőrzésére, illetve termékazonosításra (Barcode, 
Datamatrix, OCR) specializálódott. 

Cégünk  a  National  Instruments vállalat  Alliance  Partnere,  ennek 
keretében magas  színvonalú  mérnöki  szolgáltatást  nyújtunk  az  ipari 

képfeldolgozással, hang- vibráció analízissel, villamossági mérésekkel, PCI, PXI, GPIB és 
LAN  (VXI-11)  kontrollált  eszközökkel,  LabVIEW,  valamint  TestStand  programozással 
foglalkozó ügyfeleink részére. 

A SANXO-Systems Kft. az  Orbis Honest Technology nemzetközi vállalat partnere 
és magyarországi kizárólagos képviselője.

Termékek és szolgáltatások

Gépi Látás Szoftverek

• Modular-X: A  Modular-X  rendkívül  sokrétű  felhasználásra 
alkalmas  a  méret,  forma,  termékazonosítás  -ID,  OCR  és 
minőségellenőrzés  területén.  Használata  ergonomikus, 
egyszerű, ugyanakkor hatékony megoldást nyújt a bonyolultabb 
optikai mérés vagy ellenőrzés megvalósításában. Nagy előnye 
a modularitás:  bármilyen extra modul  könnyedén hozzáadható.  Nyílt  interfésszel 
rendelkezik, meghívható más fejlesztőkörnyezetből, beágyazható LabVIEW kódba 
és működik TestStand környezetben. 

• Doctor  AOI: egy  költséghatékony  optikai  AOI  minőségellenőrző 
szoftver.  Egyszerű  használat,  gyors,  célirányos  ellenőrzés  és 
széleskörű felhasználás jellemzi. 

• Press  Inspector: a  szoftver  a  nyomdai  termékek 
minőségellenőrzését  végzi.  Gyorsan,  precízen  megmutatja  az 
eltéréseket a mesterdokumentumhoz képest, egyben archiválja 
az ellenőrzéseket a későbbi visszakeresésekhez.



Gépi Látás Teszterek

• NYÁK huzalozás ellenőrző gép: egy olyan PC alapú berendezés, amely alkalmas 
a Nyomtatott Áramköri lapok látható réteginek gyártása során keletkező huzalozási 
hibák detektálására. 

• Csavarelem ellenőrző-tesztelő gép: a berendezés kiszűri a csavarok préselése 
során fellépő alakváltozását, vagy a különböző megmunkálások során keletkezett 
minőségi hibákat. 

• Forrasztás ellenőrző gép: egy olyan PC alapú minőségellenőrző rendszer, amely 
a furatszerelt alkatrészek forrasztásának épségét ellenőrzi. 

• Blisztervizsgáló: kamera alapú megoldás biztosítja, hogy a gyógyszerek gyorsan 
és minőségileg megfelelő módon legyenek a bliszterbe csomagolva. 

• Soner ragasztómennyiség mérő:  egy  könnyen kezelhető optikai  mérőrendszer 
egy  három  lépéses  "varázslóval"  tanítható  be,  mely  nagyon  gyors  átállást  és 
maximális  flexibilitást  ad  a  megrendelő  kezébe.  A gyártósor  kezelője  bármely 
következő hasonló termékre be tudja tanítani a rendszert, mely alapvető méretek 
ellenőrzésre alkalmas, akár 12 termék/s gyorsasággal. 

• Termék szekventálása és számlálása: mindenféle formájú és nagyságú, nagyobb 
mennyiségű termék pontos megszámlálását teszi lehetővé, egy olyan egyedülálló új 
technológia,  amely  a  Modular-X  sokoldalú  ipari  képfeldolgozó  szoftverbe  lett 
integrálva. 

• 3D-s lézeres mérés:  cégünk vállalja 3D-s lézeres mérések kivitelezését a SICK 
Ranger kameráival.

Kódolvasó és Termékdokumentáló Gép

Egy Modular-X  gépi  látás  szoftveren  alapuló  automatizált  megoldás,  mely gyártásközi 
termékdokumentálást  és  azonosítást  (kódolvasást)  végez,  így  teszi  lehetővé,  hogy  a 
termelést irányító szakemberek nyomon tudják követni az egyes termékek útját és az adott 
állomáson a termék minőségének állapotát.

ICT és Funkcionális Teszterek

Versatile termékcsalád: nagyfokú szoftver és teszteszköz újrahasznosíthatóság jellemzi, 
mely lecsökkenti a tesztberendezés fejlesztésére szánt időt. 

Hang- és Vibrációmérés

Herald termékcsalád: audio mérések, jelszint, THD, SINAD, frekvencia, frekvencia válasz, 
többfrekvenciás mérés, MLS.



Kutatás-fejlesztés
 

Cégünk kamerás mérések témakörben kutatás-fejlesztési  projektre  nyert 
támogatást  (KMOP-1.1.4-11/B-2011-0047),  amely  keretében  önkalibráló 
ipari kamera került kifejlesztésre. 

Oktatás

• Modular-X gépi látás szoftver oktatása
• Általános gépi látás oktatás 
• LabVIEW kurzusok kezdőknek és haladóknak 
• LabVIEW kurzus felkészítés CLAD vizsgára 
• LabVIEW kurzus felkészítés CLD vizsgára 
• Cognex InSight kameracsalád programozása és 

használata
 

USB 3 kamerák a német IDS Imaging cégtől

Termékforgalmazás

• uEye kameracsalád  (GigE,  USB 2  és  USB 3  kamerák)  az  IDS-Imaging  német 
cégtől

• Line-scan kamerák a e2v francia cégtől
• Japán Tamron megapixel optikák 
• Telecentrikus, makro 3D és speciási Opto Engineering optikák
• Német Falcon LED Lighting  fényforrások



Fontosabb referenciáink

Amennyiben felkeltettük érdeklődését termékeinkkel és szolgáltatásainkkal, kérjük lépjen 
velünk kapcsolatba és mi segítünk projektjei kivitelezésében!

Elérhetőségeink:

        SANXO-Systems 
Finn-Magyar Méréstechnikai
    és  Automatizálási Kft.

Címünk:
1221 Budapest 
Arany J. u. 87/B
Tel/Fax:+36(06) 1 226 2624
Mobil: +36(06) 30 327 1100; 
e-mail: info@sanxo.hu 
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