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O DualSTAR estabelece novos padrões com a solução de inspeção dupla para embalagens 
flexíveis 
 
Inovação de mercado: sistema de inspeção combinado para material 
em banda impresso e não impresso 

A otimização do fluxo de trabalho durante a produção de embalagens flexíveis continua a ser um 
aspecto importante para os fabricantes de embalagens. No passado, com os sistemas de inspeção 
inline de alto desempenho, já era possível maximizar a qualidade e eficiência da produção de forma 
decisiva. Agora, é anunciada mais uma evolução: com o DualSTAR, a ISRA VISION combina pela 
primeira vez a inspeção de películas impressas, laminados, revestimentos e materiais impressos em 
um único sistema.  

 
Com um slogan muito adequado, “Think twice – think Dual”, este inovador sistema de inspeção de uso duplo 

é particularmente atrativo para empresas que se dedicam à conversão para embalagens flexíveis. Com 

essa solução inovadora, é criada uma abordagem totalmente nova nos sistemas de inspeção combinados. 

O DualSTAR combina as funções dos sistemas de inspeção SMASH e PrintSTAR da ISRA, alcançando 

assim um controle total de películas não impressas, laminados, revestimentos e material em banda 

impresso. A solução combinada desenvolvida por fabricantes líderes para sistemas de inspeção de 

superfície ISRA VISION garante uma otimização do processo ao longo de toda cadeia de valor: assim, no 

futuro, a inspeção pode ser realizada para substratos não impressos e impressos, por ex., ao rebobinar, 

cortar e laminar, tudo com o mesmo sistema de inspeção. 

  

https://www.isravision.com/pt/impressao/aplicacoes/embalagem-flexivel/laminacao/inspecao-dupla-de-filmes-impressos-e-nao-impressos/?utm_source=PM&utm_medium=PDF&utm_campaign=DualSTAR+Launch
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Neste sistema de inspeção de configuração dupla, o componente de inspeção de superfície é responsável 

pela detecção e classificação de todos os defeitos relevantes durante a produção de produtos em banda 

não impressos. O sistema foi concebido para a inspeção automática de materiais transparentes, opacos, 

coloridos e translúcidos. A aplicação de inspeção também pode ser aplicada para a detecção de defeitos na 

máquina de rebobinagem, onde também atinge os melhores resultados. Durante a produção de materiais 

não impressos, o DualSTAR detecta pequenas falhas, como manchas ou orifícios, mesmo a altas 

velocidades da banda. Também durante o processo de laminação, é possível identificar de forma confiável 

defeitos típicos como, por exemplo, dobras ou pontos em falta. 

 

No caso de material impresso, o DualSTAR realiza o controle contínuo do processo e da qualidade da 

imagem impressa, da laminação e do revestimento. O sistema altamente preciso detecta diversos defeitos 

de impressão mesmo na máxima velocidade, como erros no registro, desvios de cor, erros na pintura 

ornamental, defeitos na laminação a frio, erros no toner, salpicos de tinta ou impressões em falta. Todos os 

erros de impressão detectados, de ocorrência única ou recorrente, são registrados e classificados. Os 

dados coletados são integrados na análise do processo de produção, melhorando assim os procedimentos 

e as decisões na gráfica.  

 

O DualSTAR oferece a máxima flexibilidade do sistema 
Através da detecção e identificação de defeitos, é possível alcançar melhor do que nunca os objetivos de 

produção, desperdício e qualidade. A utilização intuitiva e as opções de configuração individuais do sistema 

de inspeção duplo são particularmente vantajosas. O DualSTAR impressiona com a sua função de 

comutação fácil, que permite alternar entre a inspeção da imagem impressa ou a inspeção de material não 

impresso. Assim, o sistema assume exatamente o que é necessário na cadeia de produção e fornece dados 

perfeitamente classificados para o monitoramento e a otimização do processo. Também no controle final, 

por exemplo, durante o Slitting, é alcançada uma alta segurança do processo. Isso evita um dispendioso 

retoque posterior. O inovador sistema de inspeção pode ser instalado de forma rápida e fácil.  
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Resumo 
Pela primeira vez, a inspeção tecnologicamente exigente para materiais não impressos e impressos é 

combinada em um único sistema de inspeção. Com essa inovação única no mercado, os fabricantes e as 

gráficas têm acesso a uma opção totalmente nova na área das embalagens flexíveis. Graças a esse avanço 

tecnológico notável, os conversores obtêm ainda uma maior flexibilidade e eficiência na criação do seu 

parque de máquinas.  

 

A solução de inspeção dupla melhora a qualidade do produto e otimiza os processos de produção de forma 

eficiente. Isso economiza custos em um ambiente de forte concorrência e tem um efeito positivo sobre o 

volume de vendas. Graças à alta rentabilidade, também é garantido um alto retorno sobre o investimento no 

inovador sistema de inspeção DualSTAR. 
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Imagens: 
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O DualSTAR da ISRA VISION é uma solução de inspeção nova e única para a conversão  

e combina a inspeção de substratos não impressos e impressos em um único sistema de inspeção.  
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Durante a produção de materiais não impressos, o DualSTAR detecta pequenas falhas, como 

manchas ou orifícios, mesmo a altas velocidades da banda. Também durante o processo de 

laminação, é possível identificar de forma confiável defeitos típicos como, por exemplo, dobras ou 

pontos em falta. 
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No caso de material impresso, o DualSTAR realiza o controle contínuo do processo e da qualidade 

da imagem impressa, da laminação e do revestimento. O sistema altamente preciso detecta diversos 

defeitos de impressão mesmo na máxima velocidade, como erros no registro, desvios de cor, erros na 

pintura ornamental, defeitos na laminação a frio, erros no toner, salpicos de tinta ou impressões em 

falta. 


