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KULLANIM ALANLARI:  
TABAKA BASKI KALİTE KONTROLÜ, BASKI KAYMASI ve HATALARI, L.A.B. RENK KONTROLÜ 

KALIP KESİMİ ve ARALIKLARI, YÜZEY KAPLAMA HATALARI nı KAPSAR. 
OFSET BASKI, METAL BASKI, SERİGRAFİ BASKI, ÇIKAR YAPIŞTIR (STİCKER BASKI), KATLANIR 
KARTON BASKI,  ÖNCEKİ BASKI VERİ DOĞRULAMA, HATA KAYIT, İŞARETLEME, EK ROBOT 

İŞLEM DESTEĞİ SAĞLAR. 
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     SheetFlow sistemi, tabaka baskı 
kontrolünde, hızlı ve eksiksiz kontrol 
yapan, uygun maliyetli, yüksek 
performanslı bir çözümdür. 
 

    Program algoritması; baskı kayması, 
baskı eksiği, leke, çizgisel hatalar, renk, 
lak vernik, UV kaplama hatalarını tespit 
etmektedir.         
 

   Baskı kontrol alanı, seçilen bölgelerde 
veya tüm yüzeyde yapılır. Kalıp kesimi 
ve aralıklarını denetler. 

 

KONTROL ALANLARI: 
Her türlü tabaka baskısı ve baskı 
çeşitlerinde kullanılmaktadır.  
 

-Gıda sektörü (ambalaj)) 
-Seramik baskı, seramik üzeri dekor, ve 
stickerler, sticker sayma 
-Otomotiv (göstergeleri) 
-Serigrafi baskı 
-Tıbbi ürün ambalajları, katlanır karton 
-Kozmetik ürün plastik kutu ambalajları 
- Metal saç üzeri dekorasyon baskı 
-Ambalajlar genel 
-Beyaz eşya 
-Cam üzeri baskı  
-Etiketler 
-Reklam ve eğlence sektörü Afişler-
Takvim, Plaketler, Katalog. 
 

     Sistem büyük formatlı sayfaları 
gerçek zamanlı olarak kontrol eder. 

 

      
   ANA ÖZELLİKLER: 

 
-Yüksek çözünürlüklü kamera ve seçimleri 
-Ürün çeşidine göre programlanabilir 
aydınlatma 
-Kalıp kesim bölgesi kontrolü 
-Vernik kaplama UV kaplama kontrolleri 
-Pdf şablon uluşturma ve çağırma 
-Hata sınıflama 
-Alarm ve görüntü kaydı 
-Zoom detaylı inceleme 
-Operatör için gerçek zamanlı görüntü 
ekranı. 

İSTEĞE BAĞLI MODÜLLER: 
 

-Baskı işlemlerinde L.A.B. renk okuma 
-Görüntü doğrulama için pdf oluşturma 
-XY markalama sistemi için ara yüz 
-1D, 2D Kod okuma değerlendirme ve 
serileştirme 
-Otomatik taşıma ve markalama için 
evrensel robot ara yüzü. 
 

   
     
      Kullandığımız ekipmanlar ile Dünya 
çapındaki endüstri liderlerine çözümler 
sunulmaktadır. 
     
     Sistemin kurulumu ve kullanımı kolaydır, 
operatörler dakikalar içinde eğitilebilir. 
 
      Bizimle iletişime geçin; size ücretsiz 
danışmanlık hizmeti sunalım.   
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   SİSTEM KULLANIM ÖZELLİKLERİ: 
 

-Hatasız ürün sisteme tanıtılır, istendiği 
an güncellenebilir. Sistem, anomalilerin 
(hataların) ayrıştırılmasını kolay 
optimize eder. 
 

-Hata sınıflandırma; şekil, konum, yön, 
büyüklük v.s. isteğe bağlı olarak 40'a 
kadar özelliği destekler 
 
-Alarm ile operatör uyarılır, hatalı 
görüntü ekrana yansıtılır, hata kayıt 
edilir 
 

-Hata haritası oluşturur, tekrar izlenmeyi 
sağlar. Tüm görüntü kayıt edilebilir, anlık 
donuk görüntüler yansıtılır 
 

-Hata işaretleme x,y arayüzeyi mevcut 
 

- İhtiyaca göre ilaveler eklenebilir- 
 
 

     

     HATALAR VE NEDENLER: 

      Baskı materyali kaynaklı hatalar, 
rakel, mekanik, renk hataları, kirlenme, 
kırışıklık ve süreçten (proses) 
kaynaklanan hatalar çeşitleri 
oluşabilmektedir.  
    
      Hataların sınıflandırılması ve excel 
değerlendirmesi, iyileştirme prosesi ve 
geriye yönelik takip için önem 
kazanmaktadır.  
      
      Kontrol sistemi kullanmanız;  müşteri 
güvenilirliğini ve üretim standardınızı 
sağlar. 
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