
Geniş enli ambalajlama 
uygulamaları için %100 
kalite güvencesi

Apollo Turbo HD 



Gerçek zamanlı hata algılama
AVT Apollo Turbo HD, geniş enli ambalaj-
lama uygulamaları için üstün bir otomatik 
%100 kalite güvence sistemidir. Baskı ve 
baskı sonrası denetim için özel olarak 
tasarlanan Apollo Turbo HD, ambalaj sana-
yinde yaygın olarak kullanılan şeffaf, esnek 
ve yansıtıcı alt tabakalar da dahil olmak 
üzere bir dizi basılı malzemeyi görsel olarak 
inceler ve kusurları gerçek zamanlı olarak 
verimli ve otomatik olarak algılar.

Sistemin benzersiz yanı, çevrimiçi kalite 
güvencesi ve süreç kontrolü için bir baskı 
makinesine kurulabi lmesi  veya alter-
natif olarak, birleşik bir Otomatik Denetim 
İstasyonu oluşturmak için bir sarım üni-
tesine/sonlandırma ekipmanına entegre 
edilebilmesidir.

Günümüzde, kurulu bulunan tüm en yüksek 
düzeyde denetim ve kalite güvencesi sis-
temlerinin %50’den fazlasını AVT platform-
ları oluşturmaktadır.

Her baskı işinde %100 
kalite güvencesi

AVT’nin Apollo Turbo HD ürünü, geniş enli ambalajlama üretiminizin 
kalite ve kontrolünü garanti etmek söz konusu olduğunda, 
bunu size sunar. Baskı makinesine veya baskı sonlandırma 
ekipmanına monte edilen Apollo Turbo HD, başka hiçbir sistemle 
eşleştirilemeyecek kalite seviyeleri olan 8K ile 16K arasında değişen 
çözünürlükle, tüm web genişliklerinde yüksek çözünürlük ve 
yüksek performans sağlar.



Apollo Turbo HD, renk değişimleri, sıyırıcı 
bıçak izleri, baskı hataları, düşük kontrast 
kusurları, yanlış kayıt, lekeler, sıçramalar ve 
daha fazlası dahil olmak üzere baskı kusur-
larını otomatik olarak algılar.

Sistem, bir laminatöre monte edildikten ve 
devreye alındıktan sonra, yapıştırıcı baskı 
hatası, malzeme katlanması veya hava 
kabarcıkları gibi yaygın laminasyon hatala-
rını etkili bir şekilde algılar.

Kurulumu ve devreye alınması kolay olan 
Apollo Turbo HD, her bir kusurun tam 
yerini ve türünü gösterirken, paralel olarak 
ilgili tüm kusur verilerini rulo raporlarına 
kaydeder. 

Görüntülemesi kolay, renk kodlu bir ışık 
kulesi, bir kusur algılandığında operatör-
leri bilgilendirir, böylece hatalar gerçek 
zamanlı olarak ele alınabilir ve düzeltile-
bilir. Sistemin kendi oluşturduğu raporlar, 
sonlandırma işlemi sırasında işaretlenen 
kusurların kolayca izlenmesini sağlayarak 
her baskı işinde %100 garantili kalite güven-
cesi sağlar.



Üretim akışı, arşivleme 
ve raporlama rekabet 
üstünlüğünüzdür
Apollo Turbo HD, baskı ve baskı sonrası 
üretim akışınızda çıtayı yükseltir. Yenilikçi 
bir  dahi l i  Pr intFlow modülü i le  dona-
tılmış olan sistem, iş ve veri arşivlemesi 
ile raporlama işlemlerini etkili bir biçimde 
gerçekleştirir.

Üretim akışının ayrılmaz bir parçası olan 
operatörler, iş, sipariş veya rulo raporlarını 
gözden geçirmek, nihai raporları düzen-
lemek ve dijital dosyalara aktarmak için 
dahili raporlamayı kullanır ya da sarım üni-
telerine veya dilimleyicilere otomatik olarak 
bağlanmak ve kusurlu malzemeyi sevk 
etmeden önce etkin bir şekilde iyileştirmek 
için AVT WorkFlow Link’i kullanır.

Ayrıntılı kusur görüntülerini içeren kalite 
raporları, operatörlerin sorunlu alanları 
belirlemesine katkı sağlar, daha da önem-
lisi üretimi geliştirmek ve kaliteli baskı işleri 
sunmak için karar verme sürecine yardımcı 
olur.

Sistemin PrintFlow Manager’ı, birden fazla 
sistemden ilgili verileri toplar, böylece yöne-
ticiler ve kilit personel, üretim kalitesini 
uzaktan kolayca izleyebilir, analiz ve kontrol 
edebilir.

Çizgiler Yabancı nesneler Lekeler ve 
sıçramalar

Renk 
varyasyonu

Yanlış kayıt



Yerleşik sistem özelliği
PrintFlow Raporlama
Otomatik iş verisi  arşivlemesini  ve 
kusur konumu, kusur görüntüleri ile 
baskı kalitesi istatistikleri dahil olmak 
üzere SQL tabanlı rulo/iş raporlamasını 
etkinleştirir.

İlgi Alanları (ROI)
Önemli alanlarda gelişmiş algılama ve 
kritiklik düzeyi daha düşük alanlarda 
daha düşük hassasiyet sağlayarak 
ambalajın farklı alanları için çeşitli has-
sasiyetler/profiller belirler.

Denetim Profilleri
Kolayca oluşturulan denetim profil-
leri, hızlı kurulum ve iyileştirilmiş kalite 
kontrol standartları sağlar.

Hızlı Kurulum
Tekrarlanan işler için hızlı, otomatik “sıfır 
kurulum” süresi sağlar.

İyi Malzeme Sayımı
“Nakliye için uygun” malzemenin güçlü 
bir biçimde ve çevrimiçi olarak izlen-
mesi, bir sonraki iş değişikliğinden önce 
yeteri kadar iyi malzemenin basılmasını 
sağlar.

Üretim iş akışınızın her 
adımını destekler
• Baskı Makinesi Üzerinde – Baskı süreci 

boyunca otomatik erken kusur algılama
• Doktor Makinesi – Maliyetli laminasyon 

işleminden önce kusurlu alanları takip 
edin ve çıkarın

• Laminasyon Makinesi – Dilimleme 
sırasında çıkarmak üzere laminasyon 
kusurlarını izleyin ve işaretleyin

• Dilimleyici/Sarım Ünitesi – 
Müşterilerinize yalnızca hatasız malzeme 
teslim edildiğinden emin olun



İsteğe bağlı modüller

Apollo Turbo HD, sistemi ihtiyaçlarınıza göre optimize etmenize 
olanak tanıyan bir dizi isteğe bağlı ilave modüller sunar.

Gelişmiş uygulamalar için destek
• Yansıtıcı Desteği – Yansıtıcılık düzeyi yüksek malzemeler, mürekkepler ve 

folyoların denetimi için kullanılır

• TransLight – Şeffaf veya yarı şeffaf malzemelerin denetlenmesi için arka ışık 
aydınlatması.

• %100 Vernik Denetimi – Verniğin/soğuk mührün algılanmasını sağlar

Denetim sistemi otomasyonu
• AutoSet – Esko otomasyon motorundan güç alır; ön baskıyı baskı odasındaki 

denetim sistemine bağlayarak iş kurulumu görevlerini ve kalite risklerini 
etkili bir biçimde ortadan kaldırır ve bu şekilde gerçek anlamda kapalı döngü 
renk ve içerik denetimi sağlar

• Çevrimdışı Kurulum – Denetim için işlerin dijital PDF’lere dayalı olarak 
uzaktan hazırlanmasına olanak tanıyarak baskı zamanından tasarruf etme-
nizi ve kalite standartlarına uymanızı sağlar

• ProMIS – Kolay, hızlı ve güvenli kurulum süreçleri için baskı üretimi ortamın-
daki MIS (ERP) sistemleri ile iki yönlü iletişim sağlar

İş doğrulama araçları
• JobRef -- Müşteri tarafından onaylanmış orijinal PDF dosyasını kullanarak iş 

doğrulama

• MasteRef – İş içeriğini doğrulamak için daha sonra kullanmak üzere her işin 
ana görüntüsünü kaydeder. 

• Digimask – Ambalajı çevreleyen ilgisiz alanları maskelemek için PDF kalıp 
kesim çizgisini kullanır



Süreç yönetimi
• Sürekli ve Gelişigüzel İzleme – Operatörün üretim sorunlarını hızlıca 

tanımlaması ve düzeltici eylemleri uygulamaya koymasını sağlayacak şekilde 
süreç kusurlarını ve gelişigüzel kusurları net ve sezgisel bir biçimde sınıflan-
dırır ve bunlara dair uyarı verir 

• RLT (Tekrar Uzunluğu Eğilimi) – Tekrar eğilimi değişiklikleri ile ilgili izlemeyi/
uyarıları etkinleştirir

• Digimarc – Otomatik kod doğrulama ve izleme

• Düşük Kontrast İzleme - Bulanıklık veya lekelenme gibi düşük kontrastlı 
sorunların benzersiz bir biçimde algılanmasını ve görüntülenmesini sağlar  

Renk ölçümü ve yönetimi
• IΔEal – Baskı denetimi sırasında ve buna paralel olarak görüntünün herhangi 

bir yerinde dahili Delta E renk ölçümleri; renk farklılıklarının grafik görünü-
münü görüntüler ve istatistikleri raporlar

• SpectraLab XF – Dahili, ISO ile uyumlu, çift ışınlı spektrofotometre, gelişmiş 
raporlama ve gerçek zamanlı süreç kontrolü/uyarıları ile mutlak, doğru 
L*a*b*, yoğunluk ve nokta kazanımı ölçümü için belirli renk yamalarında/
hedeflerinde ve görüntü alanlarında rengi ölçer

Veri yönetimi ve iş akışı çözümleri
• PrintFlow Manager – Tüm kurulu PrintVision sistemlerinin PrintFlow verile-

rine uzaktan erişim

• PrintFlow Central – İş verilerinin ve rulo raporlarının otomatik olarak merkezi 
bir konumda depolanmasını sağlar; tüm verilerin merkezi olarak yedeklen-
mesini destekleyerek denetim verilerinin PrintFlow Manager/WorkFlow Link 
için sürekli kullanılabilirliğini sağlar

• WorkFlow Link – Kusurlu malzemenin etkili bir biçimde ayıklanması için 
baskı makinesinden alınan kalite verilerini sarım ünitesine aktarır ve sarım 
ünitesini kusurun bulunduğu konumda otomatik olarak durdurur
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Ölçülebilir faydalar
Herhangi bir alt tabaka/uygulama için kontrol
• Esnek, şeffaf ve opak filmler
• Lamine malzemeler
• Kartonlar
• Kağıt
• Folyo ve yansıtıcı malzemeler (isteğe bağlı)

Yüksek hız ve üretkenlik
• Sıfırdan herhangi bir hıza çok kısa bir zamanda; hızlı/kolay kurulum, 

devreye alma ve dönüş süresi
• Kullanıcı dostu, operatör odaklı sistem; minimum eğitim gerekli
• Sezgisel, Sihirbaz destekli süreç akışı
• Üretim sürecine hızlı ve kolay entegrasyon/dağıtım

Katma değer
• Genel baskı sürecini ve ürün kalitesini iyileştirir
• Fire oranlarını, kaynak ve üretim maliyetlerini azaltır
• Yeni müşteriler ve iş fırsatları yaratır
• Gerçek bir rekabet üstünlüğü ve endüstri liderliği sunar
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