ENFOR VISIONTEKNOL
LOGI
– HAR ERFARING INDE
Unit One er enn dynamisk ingeeniørvirksomhedd, der har fokuss på produkter, systemløsninger
s
r og rådgivningg til en lang rækkke krævende
kunder – fra foorskningsvirksom
mheder som Noovo Nordisk, Noovozymes og Lundbeck til DTU, andre univerrsiteter og Rigshhospitalet m.fl.
Vi har siden 19991 leveret visioonteknologi til fforskning og industri i Danmarrk og udlandet. Målet har altid været at effektiivisere både prooduktionen og uudviklingen hos vore kunder. V
Vores medarbejddere arbejder dyynamisk for at rrådgive om valgg af komponenteer til at indføre
visionteknologgi i industrien, oog vi har opnåett et velfungerendde samarbejde med
m flere forsknningsinstitutionner. Hos Unit Onne har vi en
meget omfattennde viden indennfor visionteknoologi. Unit One er ejet af Per O
Ove Poulsen.
SKRÆDDER
RSYEDE LØSN
NINGER
Vi er eksperterr i at definere deet konkrete behoov for laboratorrieudstyr hos voore kunder, og vi
v kan lave skræ
æddersyede løsnninger af meget
høj teknisk kvaalitet. Vi har stoor erfaring i at erstatte
e
manuelt arbejde med auutomatiske systeemer opbygget af lyskilder, opttik, kameraer ogg
software. Hos U
Unit One har vii i det hele tagett stor viden om lys, optik og m
mikroskopi. Derffor specialdesigner vi gerne sysstemer, som
passer til enkellte kunders behoov. Alle system
mer opbygges aff kvalitetskompoonenter, som ennten importeres eller vi selv udvvikler.
FEJLFINDING
G I PRODUKT
TIONEN
Vi er kompetennte inden for higghspeed kameraasystemer, der finder
f
fejlbehæfftede processer i produktionen.. Vores specielle highspeed
kamerasystemeer optager op till 180.000 billedder i sekundet. D
De scanner overrflader og samliinger for fejl huurtigere og langtt mere præcist
end det menneskelige øje, og hhele processen styres af en PC.
DARKBOX-S
SYSTEMLØSN
NINGER TIL B
BILLEDANALY
YSE M.V.
Inden for life sscience R&D levverer vi kompleette systemer med mikroskoperr, kameraer og ssoftware til billeedanalyse. Vi har bl.a. udviklett
darkboks-systeemer til biolumiiniscensmålingeer, der gør det m
muligt at bruge llevende forsøgssdyr til at måle ppåvirkninger aff ny medicin – fxx i
mus. Darkbokss-systemet har ssamtidig mulighhed for at brugee fluorescensmållinger. Alle målleprocesser styrres meget nøjaggtigt og alle
forsøgsfaktorerr – f.eks. varmee, bedøvelse og ventilation - styyres fra en PC.
RÅDGIVNING
G, DER BETA
ALER SIG – SE
ELV
Vores vidensbaank inden for lyys, optik, billedaanalyse, kameraaer, elektronik oog teknologi, err meget omfattennde, og vi er enn kompetent og
unik partner. V
Vi arbejder bådee med at indkøbe komponenter og konfigurere software. Vi haar derfor både sspecialviden om
m enkeltdelene i et
system og erfaaring med samleede løsninger, ogg derfor vejledeer vi på ekspertnniveau. Tidligerre har mange kuunder fra laboraatorie- og
Ekspertviden er jo ikke omkostnningsfrit at anskkaffe, så vore kuunder skal vænnne
forskningsmiljøer været vant ttil at rådgivninggen var gratis. E
Vi ved til gengæ
æld, at den rigtigge skræddersyedde løsning i sidsste ende sparer mange penge fo
for
sig til at betalee for vore rådgivvningsydelser. V
vores kunder.

