Argus
Turbo
Mümkün olan en yüksek çözünürlükte görüntüleme ve
proses kontrol yetenekleri ile %100 baskı denetimi için
kombinasyon çözümü

Argus E Turbo HD, sağlam bir sistemde proses kontrolü ve baskı
denetiminin benzersiz ve uygun maliyetli bir kombinasyonudur. Her
baskı işinin üstün kalitesini garanti etmek için 8K ila 16K arasında
değişen çözünürlük ile belirli bir web genişliğinde yüksek çözünürlük ve
performans sağlar!

100%

hepsi bir
arada çözüm!

Bugün, kullanılan tüm üst düzey denetim ve kalite güvence
sistemlerinin %50 sinin üzerinde AVT platformları kuruludur.
AVT gururla "Argus e Turbo HD", tüm baskı işleri in-line süreç
kontrolünü ve kalite güvencesini en üst düzeyde sunmak için
üstün vizyon teknolojilerinin eşsiz bir kombinasyonlarını
tanıtır.
Sistem basım kontrolü, doğrulama, algılama ve renk ölçümü
için isteğe bağlı özellikler ile birleştiğinde, mümkün olan en
yüksek hızlarda ve yüksek yakınlaştırma görüntüleme
yeteneklerinde %100 kontrolü birleştirir.
Sonuçlar ise, garantili baskı iş kalitesi, önemli fire azaltma,
azalan üretim maliyetleri ve yatırım getirisi için kendileri
hakkında bahsederler.

Kalite güvencesi
ve süreç kontrolü

Argus E Turbo HD, renk varyasyonları, duktor bıçak çizgileri,
hatalı baskılar, düşük kontrastlı hatalar, yanlış kayıt, lekeler ve
sıçramalar da dahil olmak üzere çok çeşitli baskı ve malzeme
kusurlarını verimli bir şekilde algılar. Sistem, fire ve müşteri
itirazına neden olmadan önce hem rastgele hem de işlem
yazdırma sorunlarını algılar ve tespit edilen kusurun
konumunu ve türünü görsel olarak gösterir. Baskı işlemi
boyunca rastgele kusurlar seçilen kalite eşiğine göre otomatik
olarak işaretlenir. Gerektiğinde, sistemin yüksek çözünürlüklü
optik kafası daha fazla araştırma için şüpheli kusur konumuna
yönlendirilir. Bir süreç hatası söz konusu ise, operatörler
sorunu hızlı ve verimli bir şekilde ele alabilir ve ilgili hatayı
yerinde düzeltebilir.
Her iş sonunda, sistem hassas kusur görüntüleri ve ilgili ana da
dahil olmak üzere kusur yerlerini hakkında bir rapor oluşturur.
Bu ayrıntılı rapor, nihai baskı işini müşteriye göndermeden
önce bitirme işlemi sırasında firelerin sezgisel olarak
izlenmesini sağlar.

Hemen
Getirilerden kâr

Rakipsiz Baskı
Kalitesi

Güçlü Denetim
Modülü

• Her iş üzerinde tutarlı baskı
kalitesi sağlanması

• Kapsamlı %100 kalite güvencesi
ve baskı süreci kontrolü

• Genel baskı verimliliğinin
artırılması

• Baskı hatalarını geniş kapsamda
algılanması ve uyarılar

• Tam otomatik denetim süreci
• Kolay sezgisel kullanıcı arayüzü ve online kılavuzu ile iş ayar süreci en aza
indirilir.

• Hızlı yatırım getirisi kazancı

• Analiz, arşivleme ve raporlama
için kusurları bulur, işaretler

• Özel akıllı algoritma motorları tarafından
desteklenmektedir

• Bireysel baskı işleri için hassas
Ön ayarlama sistemi

• Yanlış alarmları ortadan kaldırırken kritik
kusurları tespit eder

• Tüm web baskılarını ve
uygulamalarını destekler

• Kolay ekran görünümü ile türüne göre
kusurları kategorize eder

• Hızlı baskı hazırlık süreci ve
süratli sevkiyat ile değerli
zamanı kazanın
• Fire, kaynak ve üretim
maliyetlerini azaltılması
• Müşteri itirazlarının
önlenmesi

• Tam tekrar görüntü üzerinde hassas
kusur konumunu gösterir
• ERP ile basım evine bağlanarak,
sorunsuz olarak iş indirilir.
• Kolayca yükseltilebilir yazılım odaklı
platform

Çıtayı Yükseltin:

Üretim İş Akışı, Arşivleme ve Raporlama:

Argus E Turbo HD, 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.

Noktalar

Akma

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.

Yabancı obje

Eksik mürekkep

Sıçrama

Renk kayması

Dahili Sistem Özellikleri
•

PrintFlow

•

Split Set-Up Mode for Press

Regions of Interest (ROI)

•

Quick Set

Dahili modül hata konumu, hata görüntüleri ve baskı
kalitesi istatistikleri de dahil olmak üzere otomatik iş
veri arşivleme ve SQL tabanlı iş raporlama, sağlar.
•

•

Pakette farklı bölgelere çeşitli hassasiyetleri veya
profilleri ayarlar; daha az kritik alanlarda azaltılmış
hassasiyetler ile önemli alanlarda gelişmiş algılama
sağlar.

Inspection Profiles

• Sorunsuz yeni nesil kurulum ve kalite standartlarının
geliştirilmiş kontrolü

•

Baskı çalışmazken kurulum süresinin bir kısmını
gerçekleştirerek, kurulum süresini ve malzemesini
kaydeder
İşleri tekrarlamak için hızlı, otomatik "sıfır kurulum"
zamanı

Good Material CountQuick Set
Güçlü, dahili, sevkiyat malzemesine iyi çevrimiçi
izleme, bir sonraki iş değişiminden önce yeterli iyi
malzeme basılmasını sağlar

Basit, kolay kullanımlı uygulama

Yazıcıların Seçimi

İsteğe Bağlı Modüller

ABCV

ProMIS

Dahili otomatik barkod doğrulama

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

IΔEal

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

Aydınlatma

Bulanıklık Görünümü

Yüksek yansıtıcı malzemeler, mürekkepler veya folyo
denetimleri için kullanılır.

Bulanıklık ve düşük kontrast kusurları için benzersiz
görüntüleme yetenekleri sağlar

Şeffaf malzeme muayene için arka aydınlatma

Yansıtıcı Destek Modülü

UV Görüntülüme

pRegister
Cı Flexo baskılar için otomatik kayıt ön set/kontrol

Özel optik kafa modülü, UV duyarlı mürekkeplerin ve
verniklerin görüntülenmesini sağlar

Presco

100% Vernik Denetimi (isteğe bağlı)

CI flekso Baskılar için otomatik Plaka ve aniloks basıncı ön
set / kontrol

Vernik / soğuk mühür algılamasını sağlar

RiteSeal

Master-to-master doğrulama

ColdSeal/varnish viewing and F/B register view

Ana Referans
İş Referansı

Baskı akışı Yöneticisi
Tüm yüklü Baskı Görüntü sistemlerinin, Baskı Akışı verilerine
uzaktan erişim sağlar.

Orijinal, müşteri onaylı kullanarak iş doğrulama, PDF dosyası

RLT (Tekrar uzunluğu)

Tekrar trend değişiklikleri izleme / uyarıları sağlar

Baskı Akışı Merkezi

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

Etiket Yerleştirici/Ejektör Arayüzü:

Dijital Maskeleme

SpectraLab

Paketteki alakasız alanı maskelemek için PDF kalıp kesme
hattını dağıtır.

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

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

Yazıcıların tercihi
AVT LTD.
6 Hanagar St. P.O.B. 7295
Hod-Hasharon 45241 Israel
Tel +972 9 761 4444
Fax. +972 9 761 4555

AVT EMEA
22A Donnersbergerstrasse
Munich 80634, Germany
Tel. +49 89 216 68 079
Fax. +49 89 216 68 166

AVT INC.
5910 Shiloh Rd. East
(Suite 123), Alpharetta, GA
30005, USA
Tel. +1 770 541 9780
Fax. +1 770 541 9342

AVT is trademark owned by AVT Ltd. AVT reserves the right to make changes to the specifications without prior notification.

www.avt-inc.com

AVT Asia Pacific
6 Hanagar St. P.O.B. 7295
Hod-Hasharon 45241 Israel
Tel. + 972 9 761 4572
Fax. + 972 9 761 4501

