Apollo
Turbo
100 % kalite güvencesi için
Geniş Web Ambalaj Uygulamaları

Geniş web ambalaj üretiminizin kalitesini ve kontrolünü garanti etmek
söz konusu olduğunda, Avt'nin Apollo Turbo HD'Sİ sunar.
Üretim süresinin azalması, otomatik manuel işlem, fire tasarrufu,
rakipsiz baskı kalitesi ve proses kontrolü.
Sonuçlar? : Ölçülebilir, kar üreten değerler ve başka bir sistemle
eşleştirilemeyen kalite seviyeleri.

100%

% 100 Kalite Güvencesi
Garantili!

AVT Apollo Turbo HD, geniş web ambalaj uygulamaları için
Üstün Otomatik %100 kalite güvence sistemidir. Sadece
baskı ve baskı sonrası için tasarlanan, Apollo Turbo HD,
görsel olarak basılı malzemeler, şeffaf malzemeler dahil
olmak üzere, yaygın olarak ambalaj sektöründe kullanılan,
verimli ve otomatik, gerçek zamanlı olarak hataları tespit
eder.
Sistem hakkında benzersiz olan şey, baskı kalite güvence ve
proses kontrolü için kurulabilir veya alternatif olarak geri
sarma/bitirme ekipmanlarına entegre edilebilir.
Apollo Turbo HD, renk varyasyonları, duktor bıçak çizgileri,
hatalı baskılar, düşük kontrastlı kusurlar, yanlış kayıt, lekeler,
sıçramalar ve daha fazlası dahil olmak üzere baskı
kusurlarını otomatik olarak algılar.

Herhangi Bir Substrat /
Uygulama Kontrol
• Esnek, şeffaf ve opak filmler
• Lamine malzemeler
• Kutular
• Kağıt
• Folyo ve yansıtıcı malzemeler
(isteğe bağlı)

Bir laminatöre kurulduktan ve yerleştirildikten sonra sistem,
tutkal hataları, malzeme katlama veya hava kabarcıkları gibi
yaygın laminasyon hatalarını etkili bir şekilde algılar.
Kurulumu ve dağıtımı basit olan Apollo Turbo HD, her bir
hatanın tam yerini ve türünü görsel olarak gösterir ve paralel
olarak ilgili tüm hata verilerini raporlarına kaydeder.
Renk kodlu ışık kulesini görüntülemek için kolay bir hata
tespit edildiğinde operatörler bilgilendirir, böylece hatalar
gerçek zamanlı olarak ele alınabilir ve düzeltilebilir. Sistemin
kendi kendine üretilen raporları, bitirme işlemi sırasında
işaretlenmiş kusurların kolay izlenmesini sağlar ve bu da her
baskı işinde %100 garantili kalite güvencesine neden olur.

Hız ve Verimlilik

Katma Değerler

• Sıfırdan rekor sürede herhangi bir
hıza çıkaabilmek; hızlı / kolay
kurulum, dağıtım ve geri dönüş
süresi

• Genel baskı sürecini ve ürün
kalitesini geliştirin

• Kullanıcı dostu, operatör odaklı
sistem, minimum eğitim gerekliliği

• Yeni müşteriler ve iş fırsatları
oluşturun

• Sezgisel, büyüleyici süreç akışı

• Gerçek bir rekabet avantajı ve
endüstri liderliği kazanır

• Üretim sürecine hızlı ve kolay
entegrasyon

• Fire, kaynak ve üretim
maliyetlerini azaltın

Üretim İş Akışı, Arşivleme Ve Raporlama:

Rekabet Avantajınız!
Apollo Turbo , basım ve basım sonrası üretim iş akışınızdaki
seviyeyi yükseltir. Yenilikçi bir dahili PrintFlow modülü ile
donatılmış sistem, etkili iş, veri arşivleme ve raporlama işler.
Üretim iş akışının ayrılmaz bir parçası olan operatörler, iş /
sipariş / bobin raporlarını gözden geçirmek, nihai raporları
dijital dosyalara halinde düzenlemek ve dışa aktarmak veya
AVT' yi kullanmak için satır içi raporlama kullanırlar.
İş akışı bağlantı otomatik olarak rewinders veya slitters
bağlanmak ve verimli sevkiyat öncesi arızalı malzeme
kaldırmak için.

Çizgiler

Yabancı objeler

İş akışı bağlantıları, otomatik olarak çevirici veya bölücülerin
bağlanmasıyla, hatalı ürünleri sevkiyat öncesinde ortadan
kaldırmak için verimli olarak çalışır. Ayrıntılı hata görüntüleri
ile kalite raporları operatörlere sorun alanlarını belirlemek ve
daha da önemlisi, genel üretimi geliştirmek ve kaliteli baskı
işleri sunmak için karar verme sürecine yardımcı olur.
Sistemin “Baskı akışı yöneticisi”, birden fazla sistemden ilgili
verileri toplayarak, yöneticiler ve anahtar personel için
masaüstü bilgisayarlarından üretim kalitesini kolayca
izlenebilir, analiz edebilir ve kontrol edebilir hale getirir.

Noktalar

Sıçramalar

Renk Kaymaları

Dahili Sistem Özellikleri
• Print Flow - Dahili modül hata konumu, hata görüntüleri
ve baskı kalitesi istatistikleri de dahil olmak üzere
otomatik iş veri arşivleme ve SQL tabanlı iş raporlama,
sağlar.
• Güçlü, dahili, sevkiyat malzemesine iyi çevrimiçi izleme,
bir sonraki iş değişiminden önce yeterli iyi malzeme
basılmasını sağlar
• Kolayca oluşturulan denetim profilleri hızlı kurulum ve
geliştirilmiş kalite kontrol standartları ile sonuçlanır
• İlgi alanları (ROI) - çeşitli hassasiyetleri/ profilleri farklı
paket alanlarına Ayarlar, önemli alanlarda gelişmiş
algılama sağlar veya daha az kritik alanlarda duyarlılığı
azaltır
• Yinelenen işler için zamanlama : Hızlı Set – hızlı,
otomatik “sıfır set-up”

Basit, kullanımı
kolay uygulama

Yazıcının seçimi

Sezgisel hassasiyet
sınıflandırması ve kontrolü

Üretim iş akışınızın her adımını destekler
On-Press – Baskı işlemi sırasında otomatik erken hata tespiti
Doctor Machine – Pahalı laminasyon işleminden önce kusurlu bölümleri izleyin ve çıkarın
Lamination Machine – Dilimleme sırasında laminasyon hatalarını izleyin ve işaretleyin
Slitter/Rewinder – Müşteriye yalnızca hatasız malzemenin teslim edildiğinden emin olun

Optional Modules
Digimask

I Eal
Baskı esnasında veya paralelinde gerçekleştirilen, Görüntü
üzerindeki her alandaki dahili Delta E renk ölçümleri,
görüntüler grafik görünümü renk farklılıkları ve raporlar.

Paketteki alakasız alanı maskelemek için PDF kalıp kesme
hattını dagıtır.

Reflective Support
MasteRef

tekrarlanan işlerin orijinaliyle aynı olduğunu doğrulamak için
kullanılır, üretim hatalarını önleyen ve israfı azaltan her işin
ana görüntüsünü kaydetmelerini sağlar

JobRef
Orijinal, müşteri onaylı kullanarak iş doğrulama, PDF dosyası

RLT (Repeat Length Trend)
Tekrarlanan trend değişiklikleriyle ilgili izleme / uyarıları
etkinleştirir

Yüksek yansıtıcı malzemeler, mürekkepler veya folyo
denetimleri için kullanılır.

TransLight
Şeffaf / yarı saydam ağı aydınlatmak için benzersiz bir arka
ışık mekanizması yerleştirerek kolay / doğru hata tespitini
sağlar

100% Varnish/ColdSeal Inspection
Vernik veya Soğuk Mühür kontrolünü sağlar

ProMIS

WorkFlow Link
Arızalı malzemenin verimli bir şekilde çıkarılması için kaliteli
verileri basından geri sarıcıya aktarır; kusur yerinde otomatik
olarak geri sarma işlemini durdurur.

Basit, hızlı ve Güvenli Kurulum işlemleri için baskı üretim
ortamında MIS (ERP) sistemleri ile çift yönlü iletişim sağlar

Label Inserter/Ejector Interface
PrintFlow Manager
Masaüstü bilgisayarlarından, uzaktan erişime sahip PrintFlow
verilerini tüm AVT platformlarından toplar

Basılı materyaldeki hatalı alanı işaretlemek veya çıkarmak
için herhangi bir işaretleme/çıkarma cihazını otomatik olarak
tetikler

PrintFlow Central

SpectraLab

İş verilerinin ve raporlarının merkezi otomatik olarak
depolanması; PrintFlow Manager/iş Akış bağlantısı için Denetim
verilerinin sürekli kullanılabilirliğini sağlayan tüm verilerin
merkezi yedeklemesini destekler.

İnline, ISO standardı, çift ışınlı spektrofotometre, Özel Renk
yamaları / hedeflerinde ve mutlak, doğru L*a*b*, yoğunluk
ve nokta kazanç ölçümü ve gelişmiş raporlama ve gerçek
zamanlı proses kontrolü/uyarı için görüntü alanlarında renk
ölçer
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