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Novas possibilidades e funções nos sistemas de inspeção de revestimento e impressão

Simplifique a impressão colorida e otimize a velocidade do processo

Na produção de embalagens metálicas de 3 partes, o objetivo é fabricar produtos visualmente
perfeitos, respeitando todos os aspectos de higiene e segurança. Para isso, são necessárias chapas
metálicas revestidas e impressas sem falhas. CoatSTAR e DecoSTAR, os conhecidos sistemas de
inspeção 100% da ISRA VISION, verificam a qualidade do revestimento e da impressão na velocidade
de produção. Uma maior gama de funções traz agora novos recursos para aumentar a eficiência na
linha de produção e ajudar os operadores do sistema a otimizar os seus processos.

A nova função “Auto Detect Color Bars” do sistema de inspeção total DecoSTAR da ISRA VISION não só

torna a configuração mais rápida para novos trabalhos de impressão, mas também simplifica a inspeção de

cores. Esta é uma clara vantagem, principalmente para a impressão de quatro a seis cores, cada vez mais

usada na impressão em metal. O sistema DecoSTAR consegue detectar e avaliar de forma autônoma os

intervalos de medição de cores na área de corte de cada folha. Um novo layout opcional para os intervalos

de medição de cores desenvolvido pela ISRA VISION também permite registrar outras zonas de cores,
tornando possível uma verificação em toda a área útil. O DecoSTAR garante uma medição de cor inline total

e, através de medições de densidade, detecta diferenças de cor resultantes de uma aplicação excessiva ou

insuficiente de cor. Elas são apresentadas como valores E divergentes.
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Duas novas funções são adicionadas ao CoatSTAR e DecoSTAR. Com à nova função “Machine Speed

Reporting”, os dois sistemas coletam informações adicionais detalhadas sobre o processo que está sendo

monitorado: a avaliação inclui, entre outras coisas, informações sobre as velocidades médias por pedido ou

palete e registra a velocidade de funcionamento atual da máquina para cada defeito encontrado. Os dados

para o “Machine Speed Reporting” aparecem como parte do protocolo de inspeção, disponível como arquivo

PDF localmente no sistema ou através da rede. A correlação entre a velocidade da máquina e o tipo de defeito
fornece aos operadores informações essenciais que lhes permitem otimizar os seus processos. Assim, é

possível evitar defeitos baseados na velocidade, como variações de cor ou respingos, sem ser necessário

desacelerar o processo.

O “Maintenance Reporting” também garante processos mais uniformes. Através da interface gráfica de

usuário “Touch & Inspect”, o operador é informado quando deve ser realizada uma manutenção. Assim,

podem ser evitados defeitos que normalmente são causados por componentes sujos ou em início de

desgaste. Dessa forma, o operador tem a oportunidade de reagir antecipadamente para evitar um problema
maior; seja através da limpeza dos componentes correspondentes ou da solicitação de uma manutenção para

evitar uma parada forçada não planejada ou um maior desperdício devido a uma falha do sistema.

Com os sistemas de inspeção inline CoatSTAR para a inspeção de revestimento e DecoSTAR para a

verificação de impressões, a ISRA VISION oferece soluções fortes para a inspeção total de chapas metálicas.

Eles não apenas reduzem o desperdício ao mínimo, mas também fornecem ao usuário novas funções para

simplificar a inspeção de cores, relatórios rápidos para evitar defeitos baseados na velocidade e indicações
de manutenção.
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O sistema de inspeção DecoSTAR para chapas metálicas impressas consegue detectar

e avaliar de forma autônoma os intervalos de medição de cores na área de corte de cada
chapa. Ele garante uma medição de cor 100% em linha e, através de medições de

densidade, detecta diferenças de cor resultantes de uma aplicação excessiva ou

insuficiente de cor.


