
SOLUÇÕES DE VISÃO ARTIFICAL 

APRESENTAÇÃO 

DA EMPRESA 
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Quem somos? 

Desde 2003 especialistas em Visão Artificial   

5 razões para escolher a Vimétrica 

Fundada em 2003, a Vimétrica desenvolve e implementa soluções de 

Visão Artificial para a indústria desde o estudo até à sua implementação. 

 

Todas as nossas soluções são desenvolvidas e produzidas integralmente em Portugal. 
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SOFTWARE 
PRÓPRIO 

Com o nosso software não estamos 

limitados na solução dos problemas: 

criamos soluções à sua medida.  

15 ANOS DE 
EXPERIÊNCIA 

Desde a nossa fundação que nos 

dedicamos exclusivamente à Visão 

Artificial. Temos uma experiência e  

equipa impar no mercado. 

DIFERENTES INDÚSTRIAS 
Já trabalhamos com as mais diversas e exigentes 

indústrias: alimentar, automóvel, corticeira, metalúrgica, 

papel, metalomecânica, etc… 

EMPRESA DINÂMICA 
Estamos sempre no topo da tecnologia. 

Graças à nossa equipa técnica em continua formação 

apresentamos as soluções mais inovadoras do mercado. 

CAPACIDADE 
MECÂNICA 

O nosso departamento de mecânica 

interno permite-nos fornecer soluções 

integrais chave na mão aos nossos 

clientes. 

PROJETO (DESENVOLVIMENTO) 

INSTALAÇÃO 

ARRANQUE 

TESTES 

FORMAÇÃO 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
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O que nos distingue? 

O Software Vimétrica 

 A Vimétrica criou o seu próprio Software de Visão Artificial que pode facilmente 

ser integrado em qualquer sistema de produção. Após anos de desenvolvimento continuo, o 

Software Vimétrica apresenta elevada flexibilidade e capacidade de processamento de imagem que 

permitem satisfazer os requisitos mais complexos. Devido ao seu ambiente interno programável, 

a integração pode ser realizada pela Vimétrica ou pelo utilizador final. 

 

Análise dimensional 

Controlo de empenos e falhas de material 

Análise de textura, de cor e tonalidade 

Reconhecimento de padrões de análise tridimensional 

Posicionamento e alinhamento de peças 

Reconhecimento de padrões e de caracteres (Códigos de Barras, OCR, etc...)  

Deteção de defeitos e manchas 

 
Elaboração automática de relatórios, posteriormente enviados por e-mail 

 Possibilidade de controlo de utilização, para saber “quem alterou o quê e quando” 

 
Imagem e processamento 3D.  

 
Interface tátil intuitiva 

</> Ambiente de programação interno para adaptação do programa a novas funcionalidades 

 
Possibilidade de menu multi-língua.  

 
Produto genuinamente português 
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210mm 

100mm 

160mm 

 

Entradas e 

Saídas 

2x USB 3.1 

2X USB 2.0 

2x Rede Ethernet 

1x RS232 

1x DVI 

 
Processamento 

Excecional capacidade 

de processamento e 

elevada fiabilidade. 

 

Estrutura 
Construção muito robusta 

adaptada ao meio industrial  

 
Arrefecimento 

Ausência de ventoinhas de 

arrefecimento.  

 

Potência 

elétrica  
20W 

 
Dimensões 

LxPxA 

160x10x210(mm)  

 
Alimentação 12V DC 3A 

Unidade de Processamento Industrial 

Câmaras industriais 

 

Trabalhamos com diferentes modelos e tipologias de câmaras industriais de forma a encon-

trar solução ideal e a melhor relação custo-benefício 

para cada projeto que desenvolvemos. 

Sempre com total compatibilidade com o Software Vimétrica. 

Produtos com qualidade... 

...Sucesso garantido 

 Unidades de processamento adaptadas ao 

ambiente industrial. Ausência de sistemas de 

ventilação, garantindo um modelo estanque às po-

eiras.  
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Iluminadores 

 Nos sistemas de Visão Artificial, a iluminação assume um papel essencial. A Vimétrica possui 

uma gama de iluminadores próprios, desenvolvidos e montados nas nossas instalações, que 

estão adaptados para sistemas de Visão Artificial e ambiente industrial. Temos ainda capacidade de 

modelos estanque, se necessário. 

 
Modelos de iluminação direta, contraluz, difusa, sombra, estruturada, etc. 

 
Gama completa de cores, desde os infravermelhos aos ultravioletas 

 
Grande variedade de modelos e comprimentos de onda 

 
Intensidade de iluminação de 30 000 lux nos modelos standard, 1 000 000 lux sob pedido 

 
Ângulos dos 5º até 60º 

 
Conexão elétrica muito robusta e adaptada a perfil de alumínio 

 
Dimensões variáveis consoante o iluminador em causa 

 
Possibilidade de modelos estanque  

Produtos com qualidade... 

...Sucesso garantido 
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Exemplos de soluções já implementadas 

Indústria Alimentar 

Sistema de controlo de tostas 

Indústria Automóvel 

Indústria dos Plásticos 

Sistema de verificação de cápsulas 

Sistema de verificação de colocação de vedante 

  Este sistema verifica a presença e integridade das tostas, 

assim como o seu grau de cozedura e embalagem. Cadência 

de 7 200 embalagens/hora. 

CARACTERÍSTICAS 

 

Controlo quantitativo, análise do grau de cozedura, verificação de 

qualidade e controlo de defeitos (produto partido, falta de conteú-

do...) 

</> 
Rejeição das embalagem com defeito, controlo estatístico para elabo-

ração de relatórios, posteriormente enviados automaticamente por e-

mail para controlo do processo. 

  Neste sistema é verificado a correta continuidade do 

vedante ao longo do todo o perímetro da peça. 

CARACTERÍSTICAS 

 

Controlo da continuidade do vedante, verifica ainda espessura e  

distância à aresta da peça; inspeção da presença e dimensões dos 5 

furos centrais. 

</> 
Imagem de grande formato,  

Documentação e estatísticas de todas as anomalias detetadas 

CARACTERÍSTICAS 

 

Controlo dimensional de raio exterior, interior, cavidades e friso inte-
rior; 

Leitura e validação das inscrições de cada referência; 
Verificação da cor do plástico para deteção de falhas de corante. 

</> 
Realização de relatórios das diferentes falhas detetadas 

para controlo do processo. 

 Verifica a correta injeção (inclui ratadas), dimensões, 

referência, inscrições e cor. O Software Vimétrica trabalha 

com duas referências em simultâneo 
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Indústria da Cortiça 

Máquina de orientar rolhas 

  A nossa máquina de orientar rolhas é facilmente  

integrada no ambiente produtivo e consegue orientar 10 000 

rolhas por hora. Baseada no Software Vimétrica, dispõe de uma 

interface tátil intuitiva para controlo da inspeção. 

CARACTERÍSTICAS 

 

Verificação dos dois topos da rolha orientando 

segundo os padrões definidos. 

 

Desenhada para ser adaptada à produção existente.  

Fácil adaptação a marcadeiras 

 

Preparada para rolhas de aglomerado, cortiça natural ou  

champanhe 

 

Construção robusta, adaptada às industrias da cortiça. 

Quadro elétrico integrado e estanque ao pó da cortiça 

Indústria Metalomecânica 

Controlo de rodas dentadas 

  Com tolerância inferior a uma décima de milímetro este sistema 

garante a conformidade peças produzidas. É realizada uma análise do topo 

da peça e da lateral verificando mais de 40 regiões em simultâneo o 

nosso sistema consegue uma cadência de 3 600 peças por hora. 

CARACTERÍSTICAS 

 

Controlo dimensional multiponto: 

raio real interior, raio real exterior, raio teórico interior, raio teórico exterior, diâmetro 

interior, etc. 

Indústria Eletrónica 

Sistema de verificação de soldadura em PCB 

CARACTERÍSTICAS 

 

Validação da forma e volume da solda dos componentes aos PCB; Verificação da 

correta referência, posicionamento e presença dos componentes. 

</> 
Realização de relatórios das diferentes falhas detetadas 

para controlo do processo. 

  Garante a inexistência de pontes de solda nos PCB. 

Exemplos de soluções já implementadas 
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