
Etiket ve dar enli baskı 
makineleri için otomatik 
kontrol çözümleri

Helios ürün grubu



Tüm üretim süreci için 
etkili baskı denetimi

AVT Helios ürün grubu, etiket ve diğer dar enli baskı uygulamaları için 
tasarlanmış benzersiz bir şekilde kapsamlı, otomatik %100 kontrol 
çözümüdür. Dünya genelinde 2.000’in üzerinde kurulum ile Helios 
sistemlerinin darenli baskı yapan firmalar için en zorlu uygulamalarda 
dahi kalite ve verimliliği en üst seviyeye çıkarmasına yardımcı olduğu 
pazar genelinde kanıtlanmıştır.

Her türlü uygulama, 
her türlü iş akışı
Helios sistemleri, baskı ve üretim sürecinin 
her aşamasını ve baskı aşaması iş akışlarını 
kontrol altında tutar. 

Bunlar gıda, içecek, kozmetik ve ilaç sektörleri 
ile sanayide ve diğer pazarlarda kullanılan 
etiketler, giydirilmiş ambalajlar ve diğer esnek 
ambalaj uygulamaları için idealdir. Çeşitli 
uygulamaları destekleyen bu sistemler, etiket 
stoğu, şeffaf film ve yüksek yansıtıcılığa sahip 
folyo dahil olmak üzere her türlü malzemede 
sorunsuz bir biçimde çalışır.

Baskı makinesi veya sarıcı üzerine kurulan ve 
AVT’nin gelişmiş iş akışı çözümleri ile çalışan 
Helios sistemleri, hataları ve kusurları gerçek 
zamanlı olarak %100 oranda hızlı ve etkili bir 
biçimde algılar. Bu yenilikçi AVT platformu ile 
operatör ve makine süresini optimize edebilir, 
insan hatalarını ortadan kaldırabilir ve israfı 
önleyebilirsiniz. 

Bitirme çizgisinin sonuna kadar baskı yaparak 
üretim verimliliği elde edebilir, istisnai kalitede 
sonuçlar sunabilir, üretim süreci kontrolünü 
iyileştirebilir ve müşteri memnuniyetsizliğini 
neredeyse tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. 



Özelleştirilmiş denetim 
özellikleri
AVT’nin Helios çözümü, karakter hassasiyeti, 
renk sapması, barkod ve değişken veri doğru-
laması, kalıp kesim kaydı ve matris kaldırma 
sorunları gibi bir dizi denetim özelliğini destek-
leyen güçlü algoritmalar sunar. Tüm denetim 
özellikleri, size özgü etiket ve dar enli baskı 
için denetim özelliklerini ele alacak şekilde 
özelleştirilebilir.

Dahili izleme aracı
Bu yerleşik verimlilik aracı, basılan toplam 
sorunsuz malzemeyi raporlar. Maliyetli yeniden 
baskılar ve fazla baskılardan kaçınarak tam 
olarak gereken miktarda baskı yapıldığından 
emin olmanızı sağlar.

Güçlü renk denetimi
AVT’nin renk yönetimi çözümleri, renk kontrolü 
işlemlerinin tamamını destekler. Bu sistemler, 
baskı işlemi sırasında renk üretme tutarlılığını 
dikkatlice kontrol ederek ve renk kalitesini 
güvenilir, tarafsız ölçümler ile sistematik 
bir biçimde belgelendirerek renk uygulama 
sürecinin doğruluğunu izler.

Yerleşik arşivleme ve raporlama
AVT’nin yenilikçi, yerleşik PrintFlow modülüyle 
donatılmış olan Helios, tüm baskı işi verilerinin 
arşivleme ve raporlama işlemlerini verimli bir 
şekilde ele alır. Operatörler, iş/sipariş/rulo 
raporlarını gözden geçirmek, nihai raporları 
düzenlemek ve dijital dosyalara aktarmak 
için dahili raporlamayı ve ilerleyen süreçte 
malzemenin ele alınması için baskı raporlarını 
kullanır. Ayrıntılı kusur görüntülerini içeren 
kaliteli raporlar, sorunlu alanları belirler ve 
aynı zamanda süreç iyileştirmeleri ve işlem 
sonrası rulo temizliği için kullanılır.



Kurulum seçenekleri
Helios doğrudan baskı makinesi ya da sarım 
ünitesi üzerine kurulabilir. Her seçenek ayrı 
avantajlar sunar:

Baskı makinesi üzerine kurulum 
• Fire oranlarını ve üretim maliyetlerini 

kayda değer oranda azaltır

• Gerçek zamanlı olarak gelişmekte 
olan kusurları tespit eder

• Tekrar baskıları ve fazla baskıları azaltır

• İş lem sonrası  makine ve iş  gücü 
zamanlarını azaltır

Sarım ünitesi üzerine kurulum
• %100 kalite güvencesi sunar

• Rulonun hızlı ve kolay temizlenmesini sağlar

• Birden fazla baskı makinesinden gelen 
işlerle çalışabilir

• Müşteri memnuniyetsizliğini etkili bir biçimde 
önler



Baskıdan sonlandırmaya kadar her aşamada 
otomatikleştirilmiş iş akışı
AVT WorkFlow Link (WFL), baskı ve sonlandırma arasında güvenli ve güvenilir bağlantınız olarak 
hizmet eder. Bu, baskı makinesinden sarım ünitesine kaliteli verilerin sorunsuz aktarım yoluyla 
genel baskı üretimini hızlandırmaya yardımcı olur ve baskı üretim sürecinde kusurlu malzemeyi 
verimli bir şekilde ayrıştırma imkanı sağlar.

AVT’nin baskı sırasında denetim sistemi tarafından oluşturduğu verileri kullanan WFL, sarım ünite-
sini ilgili kusur konumunda otomatik olarak durdurarak hatasız basılı malzeme sevkiyatı sağlamak 
üzere hızlı ve verimli atık gidermeyi mümkün kılar. Operatörlerin sorunlu alanları belirlemesine 
yardımcı olan ve üretimi geliştirmek için karar verme sürecine destek olarak kaliteli baskı işleri 
sunmayı mümkün kılan, ayrıntılı kusur görüntüleri içeren detaylı raporlar sunar. 

Inspección 100 % 
Máquina de impresión

PrintFlow Manager 
Edición

WorkFlow Link 
Tracker 

Laminadora

WorkFlow Link 
Rewinder 

Cortador-rebobinador



Helios ürün grubu, otomatik denetim sistemini özel ihtiyaçlarınıza göre yapılandırmanıza 
olanak tanıyan bir dizi isteğe bağlı ilave modül sunar.

İlave modüller 

Baskı öncesi otomasyonu ve kurulum
• AutoSet – Esko Automation Engine’den güç alan AutoSet, 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 denetimini mümkün kılar. 

• Çevrimdışı Kurulum – Tüm üretim hatlarını destekleyen bir çevrimdışı iş kurulum yönetimi istasyonu 
ile denetim sonuçlarını standart hale getirir ve kalite tutarlılığını geliştirir.

• ProMIS – Baskı üretimi ortamındaki MIS (ERP) sistemleri ile iki yönlü iletişimi mümkün kılarak kolay, 
hızlı ve güvenli kurulum süreçlerini destekler.

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

• İkili Modlu Ekran – Gelişmiş görüntüleme özellikleri ile 2 x 24” ekran sunar. 

İş doğrulama araçları
• JobRef – İşi orijinal, müşteri onaylı dijital PDF dosyası ile otomatik olarak karşılaştırarak kurulum 

aşamasında iş doğrulamasını mümkün kılar.

• MasterRef – Yazıcıların her yeni işin ve tekrar işlerin orijinal ile aynı olduğunu doğrulamak üzere 
kullanacağı ana görüntüsünü kaydetmesini mümkün kılarak üretim hatalarını önler ve israfı azaltır.

İstatistikler ve veri yönetimi
• PrintFlow Manager – Yöneticilerin doğrudan masaüstü bilgisayarları aracılığıyla kolaylıkla ve uzaktan 

erişimini sağlar ve daha iyi tutarlılık ve kalite standardizasyonunu mümkün kılmak üzere tüm AVT 
platformlarından PrintFlow verilerini toplar.

• PrintFlow Online – Baskı işlemi sırasında PrintFlow bilgilerine erişilebilir ve bu şekilde üretim sonrası 
düzenleme zamanından tasarruf edilmesini sağlar. Baskı üretimi süreci sırasında ve sonrasında 
kararların bilgiye dayalı olarak verilmesi için gelişmiş analizleri mümkün kılar.

• PrintFlow Central – İş verilerinin ve rulo raporlarının merkezi, otomatik yedeklemesi ve depolaması 
ile denetim verilerinin sürekli kullanılabilirliğini sağlar.

• Press Link – Genel süreç geliştirme, kalite güvencesi ve işlem sonrası temizliği için PrintFlow 
raporlama veri tabanından baskı olaylarını kaydeder.



Gelişmiş uygulamalar
• Yansıtıcı Desteği – Hem dağıtıcı, hem de yansıtıcı uygulamalarda aynı yüksek kalite standartlarını 

korurken en yaygın kullanılan yansıtıcı malzeme ve mürekkeplerde kusur tespitini mümkün kılar.

• Holografik Desteği – Holografik malzemeler, yansıtıcı kabartmalar ve benzersiz yansıtıcı ve holografik 
baskı kombinasyonları dahil olmak üzere gelişmiş yansıtıcı uygulamalarda kusur algılamaya olanak tanır.

• Şeffaf üzerine Şeffaf – Şeffaf/yarı şeffaf web türlerini aydınlatmak için benzersiz bir arka ışık 
mekanizması kullanarak şeffaf etiketler ve astarlarda kusurların kolaylıkla ve doğru bir biçimde 
algılanmasını mümkün kılar.

• Barcode & Variable Data Doğrulama – İnsan tarafından okunabilir kodlar dahil olmak üzere değişken 
veri parametreleri ve 1D/2D barkodlar için %100 doğrulama ve ANSI tabanlı derecelendirme sağlar. 
Barkodlar hem kusurlar hem de okunabilirlik doğrulaması için denetlenir; barkod kalitesi, eksik 
kodlar, çoğaltmalar ve sıra ile ilgili uyarılar oluşturulur.

Süreç yönetimi
• RLT (Tekrar Uzunluğu Eğilimi) – Baskı makinesi operatörünün web’in her zaman doğru şekilde 

hizalandığından emin olmasını ve web kaymaları kaynaklı görüntü bozulmalarını önlemesini sağlayacak 
şekilde tekrarın uzunluğu boyunca sürekli dahili izleme gerçekleştirir.

• Sürekli ve Gelişigüzel İzleme – Operatörün üretim sorunlarını hızlıca tanımlaması ve düzeltici eylemleri 
uygulamaya koymasını sağlayacak şekilde süreç kusurları ve gelişigüzel kusurları net ve sezgisel bir 
biçimde sınıflandırır ve bunlara dair uyarılar oluşturur.

• Digimarc - Otomatikleştirilmiş kod doğrulama ve izleme.

• Düşük Kontrast İzleme - İyileştirilmiş süreç kontrolü için bulanıklık ve yinelenen renk düzensizlikleri 
gibi düşük kontrastlı baskı anormallikleri için sürekli dahili izleme gerçekleştirir

Renk ölçümü ve yönetimi
• IΔeal – Baskı denetimi sırasında ve buna paralel olarak görüntünün herhangi bir yerinde dahili Delta E 

renk ölçümleri gerçekleştirir, renk farklılıklarının grafik görünümünü görüntüler ve istatistikleri raporlar.

• SpectraLab XF – Dahili, ISO standardı ile uyumlu, çift ışınlı spektrofotometre, mutlak, doğru L*a*b*, 
yoğunluk ve nokta kazanımı ölçümü ile gelişmiş raporlama ve gerçek zamanlı süreç kontrolünü 
mümkün kılarak belirli renk yamalarında ve görüntü alanlarında rengi ölçer.
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Teknik özellikler
Tamaño mínimo de defecto detectado Hasta 0,004 mm2, en función del modelo de Helios

Modos de inspección 100 % de la bobina 100 % del tiempo; Garantía de calidad y Control de procesos

Altura de la etiqueta / repetición Ilimitada

Sustratos Material de papel y plástico, flexible, film transparente y opaco, papel, cartón, láminas y materiales 
reflectantes (opcional)

Proceso de impresión Flexografía, huecograbado, letterpress, offset en bobina, digital, combinación

Aplicaciones Etiquetas, etiquetas para folleto, panfletos, packaging flexible, camisas retractilables, cartoncillos, 
tubos laminados

Especificaciones de inspección Detección de defectos, falta de etiquetas, erratas, manchas y salpicaduras, variaciones de color, registro 
erróneo, defectos de impresión en texto y caracteres, verificación y calificación de códigos de barras, 
verificación de datos variables, trazos, planchas sucias y demás

Características especiales • Detección de zona de caracteres, extracción de matriz imperfecta, registro de troquel de etiquetas 
ECL en librillos

• Indicación online de material correcto, perfiles de inspección, zonas de interés, capacidad de 
enmascarado, base de datos de PrintFlow integrada

Tipo de cámara Cámaras de color de escaneado de línea en alta velocidad

Resolución de la cámara Resolución de 4K a 8K, en función del tipo de modelo de Helios

Sistema de iluminación LED de alta potencia

Anchura configurable Desde 330 mm hasta  670 mm

Velocidad máxima de bobina admitida Hasta 300 metros por minuto para resolución de píxeles cuadrados

Ubicación Integrado en la máquina o una consola AVT opcional

Sistema operativo Sistema operativo Windows de Microsoft

Monitor LCD plano de 24” (opcional, pantalla táctil de 19” o 24”); compatible con pantalla grande

Visualización de temperatura ambiente Funcionamiento 0°C a 35°C; Almacenado 10°C a 50°C

Idiomas admitidos Capacidad MMI multilingüe

Módulos de configuración opcional
Torre de señales para alertas por defecto, indicador acústico, monitor remoto, monitor doble, 
retroiluminación

Kamera ve optik başlık özellikleri

Configuración del sistema
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