
100-procentowa 
gwarancja produkcji 
szerokowstęgowej

Apollo Turbo HD 



Wykrywanie wad w czasie 
rzeczywistym
AVT Apollo Turbo HD to nadzwyczajny automa-
tyczny system gwarantujący 100-procentową 
jakość dla zastosowań produkcji opakowań 
szerokowstęgowych. Rozwiązanie Apollo 
Turbo HD opracowane z myślą o kontroli 
podczas druku i po jego zakończeniu umożliwia 
inspekcję wielu materiałów, m.in. podłoży 
przezroczystych, elastycznych i odbijających 
światło, często wykorzystywanych do produkcji 
opakowań. System skutecznie i automaty-
cznie wykrywa niedoskonałości w czasie 
rzeczywistym.

Wyjątkową cechą systemu jest to, że można go 
zainstalować na maszynie w celu zapewnienia 
jakości i kontroli procesu w trybie online. 
Można go również zintegrować z przewijarką 
lub urządzeniem wykańczającym, tworząc 
połączoną stację automatycznej kontroli.

Obecnie platformy AVT stanowią ponad 50% 
wszystkich zainstalowanych systemów do 
zaawansowanej kontroli i zapewniania jakości.

100-procentowa kontrola jakości 
podczas realizacji każdego zadania

Apollo Turbo HD firmy AVT gwarantuje jakość i kontrolę w procesie 
produkcji opakowań szerokowstęgowych Po zamontowaniu na 
maszynie drukującej lub urządzeniu wykańczającym, Apollo Turbo 
HD zapewnia wysoką rozdzielczość i wydajność przy dowolnej 
szerokości roli w technologiach od 8K do 16K – tak wysokiej jakości 
nie zapewnia żaden inny system.



Apollo Turbo HD automatycznie wykrywa 
wady druku, w tym różnice kolorów, smugi 
po listwie raklowej, błędy drukarskie, wady o 
niskim kontraście, błędne pasowanie, plamy, 
rozpryski itp.

Po zainstalowaniu i wdrożeniu w laminatorze 
system skutecznie wykrywa typowe błędy lami-
nacji, takie jak błąd kleju, zagięcia materiału 
czy pęcherzyki powietrza.

System jest  łatwy do zamontowania 
i wdrożenia, a ponadto wizualnie wskazuje 
dokładną lokalizację i typ każdej wady, 
równolegle zapisując wszystkie istotne dane 
dotyczące usterek w raportach dotyczących 
rolek. 

Dobrze widoczna wieża świetlna oznaczona 
kolorami informuje operatorów o wykryciu 
wady, dzięki czemu można na bieżąco 
reagować na błędy i korygować je. Raporty 
generowane przez system umożliwiają łatwe 
śledzenie oznaczonych wad podczas procesu 
obróbki, co gwarantuje 100-procentową 
kontrolę jakości każdego zadania druku.



Większa konkurencyjność 
dzięki przepływowi pracy, 
archiwizacji i raportowaniu
Apollo Turbo HD podnosi poprzeczkę 
w zakresie przepływu pracy na etapie produkcji 
za pomocą maszyny drukarskiej oraz dal-
szych czynności produkcyjnych. System 
jest wyposażony w innowacyjny wbudowany 
moduł PrintFlow umożliwiający efektywną 
archiwizację danych i zadań oraz sporządzanie 
raportów.

Operatorzy korzystają z funkcji raportowania 
typu inline (stanowiącej integralną część 
przepływu pracy w procesie produkcji), aby 
przeglądać raporty dotyczące zadań, zleceń 
lub rolek, a także edytować i eksportować 
raporty końcowe w formie plików cyfrowych lub 
korzystać z systemu AVT WorkFlow Link w celu 
automatycznego połączenia z przewijarkami 
lub krajarkami oraz efektywnego poprawiania 
wadliwych materiałów przed wysyłką.

Raporty jakości ze szczegółowymi obrazami 
wad pomagają operatorom wykr ywać 
obszary problemowe oraz, co ważniejsze, 
wspomagają proces podejmowania decyzji 
w celu usprawnienia produkcji i zapewniają 
wysoką jakość wydruków.

Moduł PrintFlow Manager zbiera odpowiednie 
dane z wielu systemów, dzięki czemu kier-
ownicy i kluczowi pracownicy mogą łatwo 
monitorować, analizować i kontrolować jakość 
produkcji zdalnie.

Paskowanie Obce obiekty Plamy i rozpryski

Zmiany kolorów Błędy pasowania



Wbudowane cechy systemu
Raporty PrintFlow
Umożliwia automatyczną archiwizację 
danych zadania oraz sporządzanie 
(z wykorzystaniem języka SQL) raportów 
na temat rolek/zadań uwzględniających 
położenie i zdjęcia wad oraz statystyki 
jakości druku.

Interesujące obszary (ROI)
Pozwala przypisać różne poziomy 
wrażliwości lub profile do poszcze-
gólnych obszarów opakowania,  co 
zwiększa skuteczność wykrywania wad 
w ważnych obszarach oraz zmniejsza ją 
w mniej newralgicznych miejscach.

Profile kontroli
Łatwość generowania profili kontroli 
przekłada się na szybkość konfiguracji 
i podniesienie standardów kontroli 
jakości.

Szybka konfiguracja
Z a pew n i a  s z y b ką  i   a u to m at yc z n ą 
konfigurację powtarzających się zadań.

Poprawne liczenie materiału
Skuteczne monitorowanie prawidłowego 
materiału do wysyłki w trybie online 
zapewnia wydruk wystarczającej ilości 
poprawnego materiału przed kolejną 
zmianą zadania.

Wsparcie na każdym 
etapie produkcji
• Na maszynie drukarskiej – automaty-

czne wczesne wykrywanie wad podczas 
procesu drukowania

• Maszyna oczyszczająca – śledzenie 
i usuwanie wadliwych sekcji, które 
mogłyby spowodować wysokie koszty 
podczas procesu laminowania

• Maszyna do laminowania – śledzenie 
i oznaczanie wad laminacji w celu ich 
usunięcia podczas cięcia wzdłużnego

• Krajarko-przewijarka – służy do 
zapewnienia, że klienci otrzymują 
wyłącznie materiały wolne od wad



Opcjonalne moduły

Apollo Turbo HD umożliwia korzystanie z szeregu opcjonalnych 
modułów dodatkowych umożliwiających optymalne dopasowanie 
systemu do konkretnych potrzeb.

Obsługa zaawansowanych zastosowań
• Reflective Support – służy do kontroli silnie odblaskowych materiałów, lakierów 

i folii

• TransLight – podświetlenie ułatwiające kontrolę przezroczystych 
i półprzezroczystych materiałów

• 100-procentowa kontrola lakieru – umożliwia wykrywanie lakieru/zgrzewania na 
zimno

Automatyzacja systemu kontroli
• AutoSet – System obsługiwany przez technologię Esko Automation Engine 

skutecznie eliminuje czynności związane z konfiguracją zadań, łącząc system 
przygotowania do druku z systemem kontroli w drukarni, co umożliwia kontrolę 
kolorów i treści w obiegu zamkniętym.

• Offline Setup – Umożliwia zdalne przygotowanie zadań do kontroli na podstawie 
cyfrowych plików PDF, co skraca czas realizacji za pomocą maszyny i gwarantuje 
zgodność ze standardami jakości

• ProMIS – Umożliwia dwukierunkową komunikację z systemami MIS (ERP) w 
środowisku drukarni oraz łatwą, szybką i bezpieczną konfigurację procesów

Narzędzia weryfikacji pracy
• JobRef – Weryfikacja zadania z wykorzystaniem oryginalnego pliku PDF 

zatwierdzonego przez klienta

• MasteRef – Zapis obrazu głównego każdego zadania, aby później użyć go do 
weryfikacji zawartości zadań

• Digimask – Generuje linię wykrojnika w pliku PDF, aby zamaskować wszystkie 
nieistotne obszary sąsiadujące z opakowaniem



Zarządzanie procesem
• Continuous and Random Monitoring – Ostrzega o wystąpieniu wad w procesie 

i przypadkowych wad oraz klasyfikuje je w przejrzysty, intuicyjny sposób, 
pomagając operatorowi szybko zidentyfikować problemy dotyczące produkcji 
i podjąć odpowiednie działania naprawcze 

• RLT (Repeat Length Trend) – Umożliwia monitorowanie powtarzających się zmian 
w trendach/generowanie alertów w razie ich wystąpienia

• Digimarc – Automatyczna weryfikacja i monitorowanie kodu

• Low Contrast Monitoring – Wyjątkowo skutecznie wykrywa wady o niskim 
kontraście, takie jak zmętnienie i tonowanie oraz umożliwia ich podgląd  

Pomiar kolorów i zarządzanie nimi
• IΔEal – Pomiary kolorów typu inline z wykorzystaniem parametru Delta E w 

dowolnym miejscu obrazu wykonywane podczas kontroli wydruku i równolegle 
procesem druku; graficzny podgląd różnic kolorystycznych i raportowanie 
statystyk

• SpectraLab XF – Spektrofotometr typu inline zapewnia realny dwuwiązkowy 
pomiar widma barw zgodnie ze standardem ISO w odniesieniu do istniejących 
wzorników lub określonych obszarów obrazu. Pozwala to uzyskać bezwzględny i 
dokładny pomiar gęstości L*a*b* i przyrostu punktu rastrowego, z ulepszonym 
raportowaniem i kontrolą kolorów/alertami w czasie rzeczywistym

Rozwiązania do zarządzania danymi i przepływem pracy
• PrintFlow Manager – Zdalny dostęp do danych PrintFlow z wszystkich 

zainstalowanych systemów pełnej kontroli

• PrintFlow Central – Centralny automatyczny magazyn danych o zadaniach oraz 
raportów dotyczących rolek, który obsługuje scentralizowane tworzenie kopii 
zapasowych wszystkich danych. Pozwala to zapewnić ciągłą dostępność danych z 
kontroli na potrzeby modułów PrintFlow Manager/WorkFlow Link

• WorkFlow Link – Przesyła dane dotyczące jakości z maszyny do przewijarki, 
umożliwiając skuteczne usunięcie wadliwego materiału; automatycznie 
zatrzymuje przewijarkę w miejscu wystąpienia wady
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Wymierne korzyści
Kontrola dla każdego podłoża/zastosowania
• Folie elastyczne, przezroczyste i nieprzezroczyste
• Materiały laminowane
• Tektura
• Papier
• Folia i materiały odblaskowe (opcja)

Wysoka skuteczność i wydajność
• Od zatrzymania do dowolnej prędkości w rekordowym czasie; szybka 

i łatwa konfiguracja, wdrożenie i realizacja
• System łatwy w użyciu i opracowany z myślą o operatorach; wymaga 

tylko minimalnego przeszkolenia
• Intuicyjny przepływ procesu z wykorzystaniem kreatora
• Szybka i łatwa integracja/wdrożenie do procesu produkcji

Dodatkowa wartość
• Ogólne ulepszenie procesu druku i kontroli jakości
• Ograniczenie liczby odpadów i wykorzystania zasobów oraz obniżenie 

kosztów produkcji
• Zdobywanie nowych klientów i możliwości biznesowych
• Rzeczywista przewaga nad konkurencją i dobra pozycja w branży
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