
Rozwiązania do inspekcji 
etykiet i wąskiej wstęgi

Linia produktów Helios



Skuteczna kontrola druku na 
każdym etapie procesu produkcji

Linia produktów Helios firmy AVT to wyjątkowo kompleksowe, automatyczne 
rozwiązanie do całkowitej kontroli etykiet i innych zastosowań druku na 
wąskiej wstędze. Ponad 2 000 działających na całym świecie systemów 
Helios skutecznie pomaga producentom zagwarantować maksymalną jakość 
i efektywność nawet w przypadku najbardziej wymagających zastosowań.

Dowolne zastosowanie, 
dowolny przepływ pracy
Systemy Helios uwzględniają wszystkie etapy 
procesu druku i produkcji, dzięki czemu można 
je stosować w najszerszym zakresie prze-
pływów pracy. 

Doskonale sprawdzają się podczas druku ety-
kiet tradycyjnych i termokurczliwych dla branż 
spożywczej, kosmetycznej, farmaceutycznej, 
przemysłowej i nie tylko. Bez problemu radzą 
sobie z dowolnym podłożem, m.in. materiałem 
etykietowym, oraz folią zarówno przezro-
czystą, jak i bardzo błyszczącą, co pozwala 
wykorzystać je w różnych zastosowaniach.

Po zamontowaniu na maszynie lub przewijarce 
systemy Helios współpracują z zaawansowa-
nymi rozwiązaniami AVT do obsługi przepływów 
pracy, szybko i skutecznie wykrywając 100% 
wad i niedoskonałości w czasie rzeczywistym. 
Innowacyjna platforma AVT umożliwia opty-
malne wykorzystanie czasu pracy operatora 
i maszyny, wyeliminowanie błędów ludzkich 
i ograniczenie ilości odpadów. 

Możesz zwiększyć wydajność całego procesu 
produkcji od druku aż po dostawę, zagwaran-
tować nadzwyczajną jakość, ulepszyć proces 
kontroli produkcji i praktycznie wyeliminować 
podstawy do reklamacji. 



Dostosowane właściwości inspekcji 
Rozwiązanie Helios firmy AVT wykorzystuje 
zaawansowane algorytmy uwzględniające 
różne typy defektów , m.in. dokładność 
czcionek , odwzorowanie kolorów, weryfikację 
kodu kreskowego i danych zmiennych, dopa-
sowanie wykrojników oraz defekty związane 
z usuwaniem ażuru . Wszystkie właściwości 
kontroli można dopasować do konkretnych 
potrzeb w zakresie druku etykiet lub druku 
na wąskiej wstędze.

Narzędzie do monitorowania  
podczas produkcji
To wbudowane narzędzie informuje o dokładnej 
ilości prawidłowo zadrukowanego materiału. 
Dzięki temu możesz wydrukować dokładnie 
tyle etykiet i opakowań, ile potrzebujesz, 
unikając kosztownego powtarzania procesu 
drukowania i wydruku zbyt dużej liczby etykiet 
i opakowań.

Dokładna kontrola kolorów
Rozwiązania AVT do zarządzania kolorami 
obsługują pełną gamę operacji związanych 
z kontrolą kolorów. Monitorują dokładność 
procesu nakładania koloru i dokładnie spraw-
dzają spójność odwzorowania kolorów w całym 
nakładzie, a także systematycznie dokumen-
tują ich jakość na podstawie wiarygodnych, 
obiektywnych pomiarów.

Wbudowane funkcje archiwizacji  
i raportowania
Narzędzie Helios wyposażone w innowa-
cyjny wbudowany moduł PrintFlow firmy AVT 
efektywnie obsługuje wszystkie operacje 
związane z archiwizacją danych zadań druku 
i sporządzaniem raportów na ich podstawie. 
Operatorzy mogą korzystać z funkcji raporto-
wania na bieżąco do przeglądania raportów na 
temat zadań/zamówień/roli, ich edytowania 
i eksportowania ostatecznych wersji do plików 
cyfrowych oraz drukowania raportów doty-
czących wykorzystania materiałów. Raporty 
jakości zawierające szczegółowe obrazy 
defektów pomagają operatorom znaleźć 
problematyczne obszary oraz usprawnić 
przebieg procesu i czyszczenia roli.



Opcje montażu
Narzędzie Helios można zamontować bezpo-
średnio na maszynie drukowej lub na przewijarce. 
Każda z tych opcji zapewnia konkretne korzyści:

Montaż na maszynie drukowej 
• Znacząco ogranicza ilość odpadów 

i obniża koszty produkcji

• Wykrywa powstające wady 
w czasie rzeczywistym

• Ogranicza konieczność powtarzania pro-
cesu druku i wydruk zbyt dużego nakładu

• Optymalizuje długość przerw w pracy 
maszyny i personelu

Montaż na przewijarce 
• Gwarantuje w 100% niezawodną kontrolę 

jakości

• Umożliwia szybkie i łatwe czyszczenie roli

• Obsługuje zadania drukowane przez różne 
maszyny drukowe

• Skutecznie ogranicza liczbę reklamacji



Zautomatyzowany przepływ pracy od maszyny do wykończenia 
Moduł WorkFlow Link (WFL) firmy AVT w niezawodny sposób łączy ze sobą procesy druku 
i wykończenia. Pomaga przyspieszyć cały proces druku dzięki płynnemu przekazywaniu danych 
na temat jakości z maszyny drukarskiej do przewijarki, co pozwala efektywnie usuwać zweryfi-
kowany wadliwy materiał wprowadzony w trakcie produkcji.

Korzystając z danych wygenerowanych przez system inspekcji AVT zamontowany na maszynie 
drukowej, WFL automatycznie zatrzymuje przewijarkę w miejscu wystąpienia wady, co ułatwia 
i przyspiesza usuwanie odpadów oraz pomaga zagwarantować doskonałą jakość wszystkich 
wyprodukowanych materiałów. Generuje raporty na temat jakości zawierające szczegółowe 
obrazy pomagające operatorom wykryć problematyczne obszary oraz podejmować decyzje, co 
przekłada się na wzrost produktywności i wysoką jakość druku. 
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Produkty z linii Helios mogą zostać wyposażone w opcjonalne moduły dodatkowe pozwalające 
na konfigurację systemu automatycznej kontroli zgodnie z konkretnymi potrzebami.

Moduły dodatkowe 

Automatyzacja i konfiguracja procesu przygotowania do druku
• AutoSet – oparty na oprogramowaniu Automation Engine firmy Esko moduł AutoSet skutecznie 

eliminuje konieczność konfiguracji zadań oraz czynniki ryzyka związane z jakością dzięki powiązaniu 
etapu przygotowania do druku z systemem inspekcji używanym w drukarni i zagwarantowaniu kontroli 
kolorów oraz zawartości w całkowicie zamkniętej pętli.

• Offline Setup – standaryzuje wyniki inspekcji i zwiększa spójność jakości dzięki wykorzystaniu nieza-
leżnego stanowiska do zarządzania konfiguracją zadań obsługującego wszystkie linie produkcyjne.

• ProMIS – obsługuje proste, szybkie i bezpieczne procesy konfiguracji dzięki komunikacji dwukie-
runkowej z systemami MIS (ERP) w środowisku produkcyjnym.

• Digimask – wprowadza w pliku PDF linię cięcia w celu zamaskowania nieistotnych obszarów znaj-
dujących się w pobliżu opakowania.

• Dual Mode Display – wprowadza obsługę 2 monitorów 24” oraz ulepszone opcje podglądu. 

Narzędzia do weryfikacji zadań
• JobRef – umożliwia weryfikację zadania na etapie konfiguracji poprzez jego automatyczne porów-

nanie z oryginalnym, zatwierdzonym przez klienta cyfrowym plikiem PDF.

• MasterRef – zapobiega błędom w produkcji i ogranicza ilość odpadów dzięki możliwości zapisania 
wzorca dla każdego zadania i późniejszego wykorzystania go do weryfikacji zgodności kolejnych 
zadań z oryginałem.

Statystyki i zarządzanie danymi
• PrintFlow Manager – gromadzi dane PrintFlow ze wszystkich platform AVT, zapewniając kierownikom 

łatwy zdalny dostęp do nich bezpośrednio z własnego komputera oraz możliwość edycji roli off-line 
w celu zagwarantowania większej spójności i jednolitej jakości.

• PrintFlow Online – uzyskuje dostęp do danych PrintFlow podczas druku, co pozwala zaoszczędzić 
cenny czas poprzez skrócenie edycji na etapie postprodukcji, a także wykonać bardziej szczegó-
łową analizę umożliwiającą świadome podejmowanie decyzji w trakcie procesu produkcji i po jego 
zakończeniu.

• PrintFlow Central – zautomatyzowane, scentralizowane rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych 
i przechowywania danych zadań oraz raportów na temat roli, dzięki któremu dane na potrzeby 
kontroli są stale dostępne.

• Press Link – rejestruje zdarzenia związane z maszyną w bazie danych raportów PrintFlow w celu 
wykorzystania do ogólnego usprawnienia procesu, kontroli jakości i czyszczenia.



Zaawansowane zastosowania
• Reflective Support – umożliwia wykrywanie wad na najczęściej używanych błyszczących materia-

łach i farbach przy zachowaniu niezmiennie wysokich standardów jakości zarówno dla materiałów 
matowych, jak i błyszczących.

• Holographic Support – umożliwia wykrywanie wad na zaawansowanych błyszczących powierzch-
niach, takich jak materiały holograficzne, błyszczące wytłoczenia oraz unikalne połączenia druku 
błyszczącego i holograficznego.

• Clear-on-Clear – umożliwia łatwe i dokładne wykrywanie wad na przezroczystych etykietach 
i opakowaniach dzięki wykorzystaniu unikalnego mechanizmu z podświetleniem do oświetlania 
przezroczystych/półprzezroczystych wstęg.

• Barcode & Variable Data Verification – zapewnia kompleksową weryfikację i ocenę zgodnie z normą 
ANSI kodów kreskowych 1D/2D i parametrów danych zmiennych, w tym kodów czytelnych dla czło-
wieka. Kody kreskowe są sprawdzane zarówno pod kątem wad, jak i czytelności. W razie wykrycia 
problemów z jakością kodu kreskowego, braku kodu, powielenia i błędu kolejności zgłaszany jest alarm.

Zarządzanie procesami
• RLT (Repeat Length Trend) – stale monitoruje linię pod kątem długości powtarzających się frag-

mentów, co pomaga operatorowi maszyny zagwarantować odpowiednie ustawienie wstęgi i zapobiega 
zniekształceniom obrazów spowodowanych jej przesunięciem.

• Continuous and Random Monitoring – klasyfikuje wady powstałe w trakcie procesu i zgłasza je 
w przejrzysty i intuicyjny sposób, pomagając operatorowi szybko rozpoznać problem związany 
z produkcją i podjąć odpowiednie działania.

• Digimarc – zautomatyzowana weryfikacja i monitorowanie kodów Digimarc.

Pomiar kolorów i zarządzanie nimi
• IΔeal – wykonuje podczas produkcji pomiary koloru Delta E w dowolnym miejscu obrazu na etapie 

kontroli druku i równolegle z nią, a następnie wyświetla graficzny podgląd różnic kolorów i generuje 
raporty statystyczne.

• SpectraLab XF – pracujący w linii spektrofotometr dwuwiązkowy zgodny z normą ISO przeprowadza 
pomiar koloru w wyznaczonych miejscach i obszarach obrazów, umożliwiając bezwzględny, dokładny 
pomiar L*a*b*, gęstości i przyrostu punktów rastrowych, sporządzanie bardziej szczegółowych 
raportów oraz nadzorowanie procesu w czasie rzeczywistym.
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Dane techniczne
Wielkość minimalnej wykrywanej wady Do 0,004 mm2 w zależności od modelu systemu Helios

Tryby inspekcji 100% wstęgi przez cały czas; kontrola jakości i nadzór nad procesem

Wysokość etykiety/powtórki Nieograniczona

Podłoża Papierowy i plastikowy materiał etykietowy, elastyczne folie przezroczyste i nieprzezroczyste, papier, 
tektura, folia i materiały błyszczące (opcjonalnie)

Proces druku Fleksografia, rotograwiura, typografia, druk offsetowy, druk cyfrowy, techniki łączone

Zastosowania Etykiety, etykiety rozkładane, ulotki, opakowania elastyczne, etykiety termokurczliwe, składane 
kartony, laminowane tubki

Dane techniczne inspekcji Wykrywanie wad, brakujących etykiet, błędów w druku, kropek i rozprysków, różnic kolorów, nieprawi-
dłowego pasowania, błędów w tekście i znakach, weryfikacja i ocena kodów kreskowych, weryfikacja 
danych zmiennych, smug , brudnych płyt i nie tylko

Funkcje specjalne • Wykrywanie obszaru znaków, czcionek, nieprawidłowego usuwania ażuru , pasowanie linii cięcia 
etykiet i kontrola etykiet rozkładanych ECL (bookletów)

• Wykrywanie dobrego materiału w trakcie produkcji, profile kontroli, szczególnie istotne obszary, 
możliwość maskowania, integracja z bazą danych PrintFlow

Rodzaj kamery Kolorowe kamery liniowe dużej prędkości

Rozdzielczość kamer Od 4K do 8K w zależności od modelu Helios

System oświetlenia Wysokowydajne diody LED

Obsługiwana szerokość Od 330 mm do 670 mm

Maksymalna obsługiwana 
prędkość wstęgi

Do 300 m/min dla pikseli kwadratowych

Szafa Zintegrowana z maszyną lub opcjonalna konsola AVT

System operacyjny System operacyjny Microsoft Windows

Monitor Płaski monitor LCD 24” (opcjonalnie ekran dotykowy 19” lub 24”); obsługa dużych monitorów

Wyświetlane temperatury otoczenia Robocza od 0°C do 35°C; przechowywania od 10°C do 50°C

Obsługiwane języki Wielojęzyczny interfejs multimedialny

Moduły opcjonalne
Kolumna sygnalizacyjna do powiadamiania o alarmach dotyczących wad, brzęczyk, monitor zdalny, 
drugi monitor, podświetlenie

Dane techniczne kamery i głowicy optycznej

Konfiguracja systemu
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