Jupiter
Üstün proses kontrolü ve otomatik
hata tespitleri için çözümler

Web baskı uygulamalarını paketlemek için benzersiz bir şekilde
tasarlanmış olan AVT’nin Jüpiter'i, kapsamlı işlem kontrolünü garanti
etmek için ihtiyacınız olan tüm araçları sunar. Jupiter’in gelişmiş

Paketleme

otomatik algılama yazılımı modülü, baskı malzemelerini görsel
olarak inceleyerek baskıdaki hataları gerçek zamanlı olarak otomatik
olarak algılar. Kaliteli baskı sonuçları sunmaya gelince, Jüpiter işi her
zaman yapar!

Sınıfının En İyisi Süreç Kontrolü
Günümüzde, kurulan tüm üst düzey denetim ve kalite
güvence sistemlerinin% 50'sinden fazlası AVT
platformlarıdır. AVT'nin Jüpiter'i, web baskı uygulamalarını
paketlemek için özel olarak tasarlanmış gerçekten gelişmiş,
uygun fiyatlı bir otomatik hata bulma çözümüdür. Jupiter,
AVT’nin dünya çapında binlerce kurulumla edindiği uzun
yıllara dayanan saha deneyimini, yazıcılarla ve sektördeki
lider Ar-Ge ekibiyle sürekli diyaloğu sürdürmektedir.
Jüpiter'in süreç kontrolü, gelişmekte olan kusurların erken
uyarısını sağlamak için son derece yüksek hassasiyet
göstermektedir.

Acil Atık Azaltma
•

Gelişen Hataların Erken
Saptanması

•

Müşteri reddetmelerini ortadan
kaldırır

•

CI Flekso’da Baskıya Hazırlanırken
Atıkların Azaltılması, otomasyon
Her işte tutarlı baskı kalitesi
sağlamak

•

Sistem, hataları insan gözüyle görmeden önce hemen
tespit eder ve maliyetli atıkları / fireleri önemli ölçüde
azaltır. Jupiter’in benzersiz otomatik inceleme yazılım
modülü ve yenilikçi ekranı, baskı makinesindeki tüm
basılı materyal türlerini görsel olarak inceleyerek hataları
gerçek zamanlı olarak otomatik olarak algılar. Üstelik,
Jüpiter önemli ölçüde daha yüksek baskı hızları sağlar,
paketleme endüstrisinde yaygın olarak kullanılan şeffaf
ve esnek alt tabakalar dahil tüm baskı tiplerini,
modellerini ve malzemelerini destekler ve isteğe bağlı
eklenti modülleriyle birlikte sunulur.

Verimliliği Artırır

En Verimli

• Gerçek zamanlı olarak tam
otomatik hata tespiti

•

Kolay kurulum ve kısa öğrenme
eğrisi

• Daha Yüksek Baskı Hızları
Sağlar

•

Basit, adım adım kılavuzlu
kurulum

• Mevcut ve gelecekteki i
ihtiyaçlarınızı karşılamak için
yükseltilebilir

•

Arızaları ekran görünümüne
göre türüne göre sınıflandırır

•

Kusurların kesin yerini gösterir.

• Sürekli üretim analizi ve
iyileştirme sağlar

Göze Uygun Yenilik
Jüpiter’in benzersiz gücü, baskı kusurlarını insan gözüyle
görülmeden önce belirleme yeteneğinde yatmakta ve baskı
operatörünü derhal uyarmaktadır. Sistem görsel olarak tespit
edilen pozisyonu ve arızanın tipini gösterir, arızayı yeni bir
bölünmüş ekranda izler, operatörü her bir arızanın yapısı ve
yeri konusunda uyarır. Jüpiter’in “ikili mod” özelliği,
operatörlerin canlı görüntüyü bir ekranda ve kusurlu
görüntüyü ikinci ekranda görmesini sağlar.

Yanlış Kayıt

Renk Değişimi

Operatör bu sezgisel, kullanımı kolay insan arayüzünü
kullanarak, sorunu hemen çözebilir ve ilgili hata kaynağını
düzeltebilir. Tüm hatalar, hata tipine ve hassasiyet seviyesine
göre, gelişmiş algılama algoritmaları ile işaretlenir ve
kategorilere ayrılır. Arızalar daha sonra kullanılmak üzere
kütüphanelere kaydedilir ve baskı tutarlılığını sağlamak için
farklı çalışmalarda aynı işi yapar.

Lekeler, kirlenmeler

Çizgiler

Noktalar

Dahili Sistem Özellikleri
• HD Kamera:
Gelişen baskı kusurlarının en
yüksek kalite denetimi ile
birleştiğinde, en iyi ekran
görüntü kalitesini garanti eden
gelişmiş bir HD kamera ile
donatılmıştır.

• Duyarlılık Profilleri:
Bir sonraki benzer iş çalışması
için her işin konumunu
kaydeder; hassasiyet kurulum
süresini önemli ölçüde azaltır
ve operatörler arasında
tekdüzelik sağlar.

Haresiz görünüm

• Hazing / Haze Görünümü
Tehlike veya aldatma gibi çok
düşük kontrast kusurlarının,
ortaya çıkar çıkmaz
algılanmasını sağlar.
• Pus görünümü işlevi,
kullanıcıların laminasyondan
önce başka türlü görülemeyen
veya tespit edilemeyen net film
üzerindeki tehlikeleri açıkça
görmelerini sağlar.

Hareli görünüm

Yazıcıların tercihi

İsteğe Bağlı Modüller
Hazing / Haze View

PrintFlow

Tehlike veya aldatma gibi çok düşük kontrast kusurlarının,
ortaya çıkar çıkmaz algılanmasını sağlar. Pus görünümü
işlevi, kullanıcıların laminasyondan önce başka türlü
görülemeyen veya tespit edilemeyen net film üzerindeki
tehlikeleri açıkça görmelerini sağlar.

Hatalı konum, görüntüler ve baskı kalitesi istatistikleri dahil
olmak üzere otomatik iş verileri arşivlemeyi ve SQL tabanlı
roll / job raporlamayı etkinleştirir

PrintFlow Yöneticisi

Hatalı çalışma işlem birimi, çift monitör yapılandırması

Yöneticiler / kilit personel için masaüstü bilgisayarlarından
kolay,
uzaktan
erişime
sahip
tüm
PrintVision
platformlarından PrintFlow verilerini toplar

ABCV

RiteSeal

Hat içi, otomatik barkod doğrulama (ANSI ve CEN sertifikalı)

ColdSeal/Varnish viewing and F/B register view

IΔeal

UV Görüntüleme

Resmin herhangi bir yerinde sıralı Delta E renk ölçümleri,
baskı incelemesi sırasında ve paralel olarak yapılır, renk
farklılıklarının grafiksel görüntüsünü ve rapor istatistiklerini
görüntüler

Yenilikçi optik kafa modülü, UV'ye duyarlı mürekkeplerin /
cilaların görüntülenmesini sağlar

Çift Mod

pRegister

Etiket Ekleme Arabirimi
Rulo üzerinde işaretleme manüel / otomatik hatalarJupiter

Jüpiter Yükseltmesi

CI Flexo pres için otomatik kayıt ön ayarı / kontrol

Presco
Otomatik plaka ve aniloks basıncı; CI Flexo pres için ön ayar /
kontrol

Teknik özellikler

Kombine proses kontrolü ve %100 kalite güvence
yetenekleri ile eklenti; gelişen baskı kusurlarının en yüksek
kalite denetimi ile birleştiğinde, en iyi sınıf içi ekran görüntü
kalitesini garanti etmek için gelişmiş bir HD kamera ile
donatılmıştır

Kamera ve Optik Kafa

Otomatik Kontrol

•
•
•
•
•

Kamera: Yüksek çözünürlüklü, 3 çipli dijital renkli kamera
Çözünürlük: 1392 x 1040 x 3
Görüş Alanı (@ x1 zoom): 240mm X 180mm, 9.44 ”x 7.08”
Yakınlaştırma: x16'ya kadar optik yakınlaştırma
Kalibrasyon Mekanizması: Entegre özel kalibrasyonlu H /
W ünitesi

•

Maksimum kontrol edilen (basılan) genişlik: Standart:
1200mm / 47.24 ” İsteğe bağlı sınırsız master: 2600 mm /
102,36 ” (istek üzerine daha geniş hatlar desteklenir)

•

Maks. web hızı desteği: 650 m / dak, 2132 f / dak

•

Minimum tespit edilen kusur alanı:% 2 kontrastta 0,023
mm² (daha yüksek zoom / kontrastta daha küçük hatalar
tespit edildi)

Ek Özellikler

•

Kontrol modları: Tam tekrarlanan kapak veya kullanıcı
tanımlı muayene adımları

•

•

Malzemeler : Esnek ve şeffaf filmler, folyolar, kağıtlar ve
kartonlar dahil tüm malzeme tiplerini destekler.

•
•
•

•

Yapılandırma: Yenilikçi ergonomik tasarımlı konsol veya
baskı kontrol konsoluna entegrasyon
Arıza tespit yazılımı: Jüpiter Gelişmiş Otomatik Kontrol
yazılımı modülü
Monitörler: 24 inç, TFT, yüksek çözünürlüklü monitörler
Kullanıcı arayüzü: Özel klavye ve fare
Desteklenen diller: Çok dilli MMI yeteneği
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