
Titan

Baskınızda% 100 otomatik bir baskı denetimi çözümü kurarak baskı 
kalitenizi sağlayın ve toplam maliyetlerinizi azaltın. Baskı pazarında ve 

ambalaj pazarında renk kontrolü için pazar lideri olan AVT ile, pazarın 

kalite standartlarını karşılarken ve toplam üretim firenizi ve makinenizin 

toplam ayar süresini azaltarak, baskıda daha fazla üretim süresi elde 

edebilirsiniz. 

Metal dekorasyon uygulamaları 
için% 100 baskı denetimi



Süreci Kontrol Edin, Mükemmel Kalite Sağlayın ve 
Maliyetleri Düşürün
Titan, baskı işlemini daha iyi kontrol etmek, atıkları 

azaltmak ve kaliteyi artırmak için, her baskı hatasının % 
100 kontrolünü sağlar.

Titan kalite sınıfındaki en iyi kalite güvence platformu, 
her basılı metal sacın tespitini ve izlenebilirliğini sağlar. 
Tüm önemli baskı üretim hataları, üretim aşamalarında 

tespit edilir ve izlenir. Benzersiz bir esnek tasarım, her 
türlü metalle dekore edilmiş tabakaları ve her türlü 
uygulamayı destekler. Tüm bu işlevler, kolay yükseltme 

yetenekleriyle birlikte yatırımınızı ve pazar rekabetinizi 
korur.

Küresel yaklaşım: herhangi bir dil ve herhangi bir 
bilgi basılabilir
Titan, müşterilerin değişken bilgileri basabilmelerini ve 
farklı dillerin üretimini destekleyebilmelerini sağlamak 
için baskılarınızla bir PDF formatı karşılaştırması sağlar. 
Hatalardan kaçınmak ve işinizi yeni pazarlara genişletmek 
için operatörünüze yeni diller öğretmeye gerek yoktur.

Piyasada mevcut olan en gelişmiş algılama yeteneklerini 
elde etmek için Titan'a araştırma, geliştirme ve deneyim 
yılları yatırıldı.
AVT'nin yirmi yılı aşkın süredir baskı denetimi alanındaki 
engin tecrübesi ve liderliğiyle desteklenen Titan, üst 

düzey algılama teknolojilerine ve akıllı algoritmalara 
dayanmaktadır, ve kullanımı oldukça kolaydır.

Her defekt türüne göre sınıflandırılır ve tam metal levhada 
belirtilen kesin konumu ile ekranda sunulur. Sistem, 
geliştikçe operatör tarafından tespit edilebilecek süreç 
sorunlarını tespit eder, ayrıca kusurlu sayfaları otomatik 
olarak çıkarır ve işaretler.

Engin deneyime ve binlerce kuruluma 
dayanan% 100 kalite güvencesi

Piyasa ihtiyaçlarını karşılamak 
için % 100 Denetim



Gelişmiş dönüştürme işlemi 
hata tespiti
Her Adımda Rekabetçi Bir üstünlük Kazanın
Yazdırma işleminin erken aşamalarında algılama hatası

Renk çeşitleriNoktalar Sislenme Fiziki hasarlarRenk / yazı kaymaları

Yazıcıların seçimi

Basit, kullanımı kolay uygulamaRenk tutarlılığınızı sağlayın

PrintFlow Modülü - Dahili Arşivleme ve 
Raporlama
Titan, iş ve veri arşivleme ve raporlamayı sağlayan yerleşik 
bir PrintFlow modülü ile donatılmıştır. Üretim hattınızdaki 
sorunlu alanları tanımlamak, kaliteli ürünler yaratma 
konusunda karar verme sürecine yardımcı olmak ve 
üretimi geliştirmek için kusurlu konum, tip ve kusurlu 
görüntülerle birlikte her basılı iş için ayrıntılı kalite 
raporları üretilir.

Printflow Manager, birden fazla sistem ve kullanıcı için 
uzaktan kaliteli veri yönetimi ekleyerek bu yetenekleri 
genişletir ve yöneticilerin ve anahtar personelin ofis 
bilgisayarındaki üretim süreçlerinin kalitesini izlemesi, 
analiz etmesi ve kontrol etmesini sağlar.

Titan verimliliği artırıyor Verimlilik odaklı
• Gelişmiş baskı kalitesi

• Atık ve üretim maliyetlerini azaltın

• Yeni iş fırsatları yaratın

• Rekabet avantajınızı ve liderliğinizi garanti edin

• Baskı kusurları, gelişmeye başladıkça hemen ekranda 

algılanır ve ekranda gösterilir.

• Gelişen kusurların erken uyarısı, operatörün üretim 
israfı yaratılmadan önce hızlı bir şekilde tepki 
vermesini ve sorunu çözmesini sağlar.

• Arızalı sayfalar otomatik olarak çöp kutusuna 
atılabilir veya ek doğrulama için otomatik olarak 

yönlendirilebilir

Çizikler
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İsteğe Bağlı Modüller

Fırlatma ve İşaretleme Arabirimi
İşaretlemek için herhangi bir çıkarma veya işaretleme aygıtını 
otomatik olarak tetikler saptırma veya aşağı yönde kaldırma 
için hatalı sayfalar veya basıncının besleyicisini durdurmak 
içindir.

JobRef
Otomatik olarak orijinal, müşteri onaylı dijital PDF dosyasına 
iş karşılaştırarak kurulum aşamasında doğrulama sağlar

MasterRef
Yazıcıların, yinelenen işlerin orijinaliyle aynı olduğunu 
doğrulamak için kullanılan bir işin ana görüntüsünü 
kaydetmesini ve böylece üretim hatalarını önlemesini sağlar.

IΔEal
In-line Delta e renk ölçümleri ve izleme baskı çalışması 
boyunca renk tutarlılığı sağlar. Herhangi bir renk kayması, 
eğilimler ve görsel renk net göstergesi ile basılı iş, renk 
çubukları veya renk yamaları içinde herhangi bir yerin 
ölçümünü karşılaştırır.

Çift Mod Göstergesi
Çift ekranlı ekran, sağ ekranda tüm sayfanın geniş canlı 
görüntüsünü sağlarken, algılama sol ekranda devam eder

Çevrimdışı Kurulum
PDF dayalı AVT denetim sistemleri için kurulum 
gerçekleştirilmesini sağlar. İş verileri çevrimdışı Kurulum PC'ye 
bağlı herhangi bir denetim sistemi için sürekli kullanılabilir 
hale gelir

PrintFlow Yöneticisi
PrintFlow Manager, kaliteli bir veri yönetim sistemidir. Üretim 
ve kalite yöneticileri, fabrikadaki tüm %100 tetkik 
platformlarından tüm AVT PrintFlow raporlama bilgilerine 
uzaktan erişim sağlar.

PrintFlow Central
İş verilerinin ve raporların merkezi otomatik depolama; 
PrintFlow Manager için Denetim verilerinin sürekli 
kullanılabilirliğini sağlayan, tüm verilerin merkezi 

yedeklemeyi destekler

PrintFlow Çevrimiçi
Yazdırılırken yazdırılan yığının herhangi bir yerinde algılama 
bilgilerine çevrimiçi erişim sağlar ve yazdırma işlemi sırasında 
operatörlerin hata çalışmasını ve analizini geliştirir

Digimask
Üniteyi çevreleyen alakasız alanları maskelemek için PDF 
kalıp kesme hattını dağıtır
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