Helios

Ürün Hattı
Etiketler ve dar WEB için %100 gelişmiş
Çözüm denetimi

Güvenilir ve piyasaca kanıtlanmış, dünya çapında binlerce
kurulumla, AVT Helios, yalnızca etiketler ve dar web Baskısı
için tasarlanmış otomatik, %100 baskı inceleme çözümlerinin
üstün bir ürün paketidir.

Etiketler

Helios, üretim sürecindeki her aşamayı, en geniş baskı üretim

Metal Decorating
iş akışlarına
hizmet eden yenilikçi birCommercial
platform aracılığıyla
desteklemektedir.

AVT platformları küresel ihtiyaçları karşılar
Etiket ve dar web Baskısı için sağlam %100
otomatik kontrol çözümleri olan AVT Helios,
artan pazar taleplerini karşılar ve aşar ve tüm
baskı üretim süreci boyunca sıkı proses
kontrolü sağlar.
Helios, herhangi bir Baskı makinesinde veya
geri sarma makinesinde kurulabilir,
Etiketlerdeki hataları anında tanımlar, fireleri
azaltır, üretim performansını arttırır ve %100
kalite güvencesi sağlar. Baskı işleriniz,
ayarlama aşamasından baskı işlemlerine,
oradan da iş bitimine kadar denetlenir.
Helios kurulumu

Uçtan uca iş akışı çözümleri

hepsi bir pakette

Helios çözüm paketi, baskı ve üretim sürecinin her aşamasını ele almak için benzersiz bir şekilde tasarlanmıştır.
Sistemler, gerçek zamanlı olarak kusurların %100'ünü hızlı ve verimli bir şekilde algılar, tüm baskı sürecini kontrol
eder ve tüm baskı işlerinizde müşteri şikayetlerini önler.

Helios Turbo HD

Helios S / Helios S Turbo

Bugün piyasada önde gelen denetim sistemi olarak
tanınan Helios Turbo HD, denetim verimliliğini
artırmak ve baskı denetimi ve proses kontrolünün
geleceğine doğru yol açmak için tasarlanmıştır.
Üstün makine görüş teknolojisi ve görüntü işleme
yeteneklerini kullanarak Helios Turbo HD, her
seferinde kaliteli sonuçlar sunmak için makine hızı,
genişliği veya teknolojisi ne olursa olsun, mevcut ve
gelecekteki dönüştürme ekipmanlarını destekleyen
ultra güçlü bir platformdur.

Piyasada kanıtlanmış çözümler, Helios S ve Helios S
Turbo dünya çapındaki müşterilerimizin Baskı
makinelerinde ve geri sarma makinelerinde yüzlerce
kez kurulmuştur.
Dahili kalite güvencesi ve süreç kontrolü için herhangi
bir baskı ve geri sarma makinesine hızla ve kolayca
entegre olan Helios S ve Helios S Turbo, her türlü
üretim iş akışı ve kalite standartlarını destekler.
Sağlam ve güvenilir olan sistemler, kalın kabartmalı
metalize folyoları ve ayrıca yüksek yansıtıcı holografik
folyoları ve laminatları bile etkili bir şekilde işlenir.

Çizgiler

Yabancı objeler

Noktalar

Sıçramalar

Renk kaymaları

Yazı

Baskıda ve Geri Sarmada :

Katma Değer Verimliliği

Baskıda

Sarıcı

• Atık ve üretim maliyetlerini önemli ölçüde azaltır
• Fazla baskıyı / eksik basımı azaltır

• % 100 kalite güvencesi sunar
• Hata noktasında otomatik olarak durur
• Hızlı ve kolay rulo temizlemeyi etkinleştirir

• Genel üretkenliği ve verimliliği artırır

• Müşteri şikayetlerini ortadan kaldırır

• Gelişmekte olan hataları gerçek zamanlı olarak algılar

Kalite Güvence ve Süreç Kontrolü Şeklini Değiştirme
Güçlü denetim Algoritmaları
Her türlü hatayı tespit etmek için tasarlanmış özel,
gelişmiş algoritmalar dağıtır. Helios, belirli etiket
gereksinimlerini karşılamak için Karakterler, Kalıp kesme
kayıtları ve matris kaldırma sorunları gibi ek algoritmalar
sunar.
Kanıtlanmış Kullanım Kolaylığı
Endüstrinin lider, kullanıcı dostu kontrol sistemi olarak
kabul edilmiştir. Hızlı ve kolay otomatik kurulum sayesinde
bir dakika içinde (veya daha az!), Net ve özlü ekran
görüntüsü, gelişmiş otomasyon ve denetim profilleri ile
kullanıma hazırdır.
Herhangi Bir Substrat - Herhangi Bir Uygulama
Yiyecek ve içeceklerden ilaçlara, etiket stoklarından
şeffaf filmlere veya herhangi bir yüksek yansıtıcı folyoya
kadar her türlü uygulama ve yüzey üzerinde sorunsuz bir
şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Hepsi için Bir Sistem
Helios, geniş modül yelpazesi ile kullanılabilir. Helios,
baskı işlemi boyunca çeşitli işlevleri destekler.

% 100 kontrol - basit, kullanımı kolay uygulama

Tamamen güncellenebilen bir konfigürasyon ile, sistem
her müşterinin artan ihtiyaçlarını karşılamak
doğrultusundaiçin tasarlanmıştır.
Yerleşik Arşivleme ve Raporlama
Helios, yenilikçi, Baskı Akışı modülü ile donatılmıştır.
Helios, tüm baskı işlerini ve veri arşivlemesini ve
raporlamasını etkili bir şekilde yürütür. Operatörler, iş /
sipariş / rulo raporlarını incelemek, nihai raporları dijital
dosyalara düzenlemek ve dışa aktarmak ya da sonraki
materyal işlemlerine yönelik raporları yazdırmak için hat
raporlamasında kullanır. Ayrıntılı kusurlu görüntülere
sahip kalite raporları, operatörlerin sorunlu alanları
tanımlamasına yardımcı olur ve süreç iyileştirmeleri ve
alt akış rulo temizliği için kullanılır.
Hat İzleme Aracı
Takım raporlarında verimli olarak üretilen toplam iyi
malzeme yazdırılır. Hat izleme aracında Helios,
müşterilere tam olarak basılan iyi malzeme miktarını
bildirir. Bu, hassas miktarın basılmasını, yüksek maliyetli
baskıların ve fazladan baskıların önlenmesini sağlar.

PrintFlow ll üretim istatistikleri ve kalite raporu

Yazıcının Seçimi

İsteğe bağlı modüller
Helios, sistemin müşterilerin artan ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini karşılamalarını ve
aşmalarını sağlayan çok çeşitli isteğe bağlı eklenti modülleri sunar.
MasterRef

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

IΔeal

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

RLT (Repeat Length Trend)

Tekrarlanan trend değişiklikleriyle ilgili izleme / uyarıları
etkinleştirir

Offline Setup
Tüm AVT kontrol sistemleri için tek bir çevrimdışı
istasyondaki tüm ayarlar aynı operatör tarafından
yapıldığından, operatörler arasında kontrol sonuçlarını,
gelişmiş kurulum tutarlılığı ve uygunluğu standartlaştırır

Print Flow Manager ll

masaüstü bilgisayarlarından, uzaktan erişime sahip
PrintFlow verilerini tüm AVT platformlarından toplar

PrintFlow Central

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

ProMIS

Reflective Support

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

Yüksek yansıtıcı malzemeler, mürekkepler veya folyo
denetimleri için kullanılır.

Press Link

Clear-on-Clear

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

Barcode Verification
Basılı barkodların% 100 doğrulanması; barkod çözme, kalite
ve ANSI derecelendirme için kontroller / uyarılar

Barcode & Variable Data Verification

Okunabilir 1D / 2D insan kodları dahil değişken barkodların
% 100 doğrulaması; tüm kodlar okunabilirlik, kalite, eksik
kodlar, kopyalar ve sıralar hakkında uyarılarak bir
veritabanına karşı denetlenir / doğrulanır

Kalite güvencesi ve temiz baskı akışı için PrintFlow
raporlama veritabanındaki baskı olaylarını kaydeder

SpectraLab

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

Digimask
Paketteki alakasız alanı maskelemek için PDF kalıp kesme
hattını dağıtır.

Dual Mode Display

WorkFlow Link

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

Gelişmiş görüntüleme seçenekleriyle 2 x 24 ” ekranlar

Label Inserter/Ejector Interface

Herhangi bir işaretleme / çıkarma aygıtını, basılı
malzemedeki hatalı alanı işaretlemek veya çıkarmak için
otomatik olarak tetikler.
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