
Üstün süreç ve kalite kontrolü 
için kombine denetim 
platformunu keşfedin

Argus Turbo HD



%100 kalite güvencesi 
ve süreç kontrolü

Argus Turbo HD, %100 baskı denetimi ve kalite kontrolünün benzersiz bir 
birleşimini sunar. Üretim süresini azaltır, manüel süreçleri otomatikleştirir 
ve atık tasarrufu sağlar. AVT’nin öncü görüntü teknolojileriyle desteklenen 
Argus Turbo HD, 8K ile 16K arasında değişen çözünürlüklerle herhangi bir 
web genişliğinde yüksek çözünürlük ve yüksek performans sağlayarak 
dahili süreç kontrolü ve kalite güvencede çıtayı yükseltiyor!

Birleştirilmiş çözüm, 
optimum sonuçlar
AVT tarafından sunulan Argus Turbo HD, tüm 
baskı işlerinizde benzersiz kalite ve kontrolü 
sağlayacak olan tamamen otomatik bir kalite 
güvencesi ve süreç kontrolü sistemidir. 

AVT’nin denetim konusunda pazarda öncü 
uzmanlığından faydalanılarak geliştirilmiştir. 
Günümüzde, kurulu bulunan tüm en yüksek 
düzeyde denetim ve kalite güvencesi sis-
temlerinin %50’den fazlasını AVT platformları 
oluşturmaktadır. 

Yüksek kaliteli sonuçlar elde etmek için, sistem 
iki gelişmiş algılama teknolojisini birleştirir: 
zamanın %100’ünde mümkün olan en yüksek 
hızlarda %100 web denetimine paralel olarak 
alan tabanlı bir kamera ilgili bölgelerin çeşitli 
konumlarını yüksek çözünürlükte incelemek 
için yakınlaştırma yapar.

Bu benzersiz birleşim, üstün kapsama alanı 
ve süreç kontrolünün bir arada sunulmasıyla 
sonuçlanır.



Tutarlı baskı kalitesinin garanti edilmesi için, 
sistem renk varyasyonları, kayıtlar, çizgiler, 
sıçramalar, yanlış baskılar ve daha fazlası 
dahil olmak üzere her türden baskı kusurunu 
görsel olarak denetler. 

Argus Turbo HD, kusurun konumunu ve türünü 
görsel olarak belirtir ve bu şekilde operatörlerin 
sorunlu alanları hızlıca ele almasını ve kusurun 
kaynağını düzeltmesini mümkün kılar. 

Sistem, standart şeffaf ve esnek baskı mal-
zemeleri dahil olmak üzere her türlü baskı 
malzemesini görsel olarak denetler ve geli-
şigüzel ve süreç kaynaklı baskı sorunlarını 
atık ve müşteri reddi ile sonuçlanmadan önce 
tespit eder.

Tekrarlayan ve rastgele kusurlar, seçilen kalite 
eşiklerine göre otomatik olarak işaretlenir ve 
ihtiyaç duyulursa, yüksek çözünürlüklü matris 
kamera, sorunun ayrıntılı olarak araştırılması 
için şüpheli kusur konumuna yönlendirilir. 

Rulonun sonunda, tüm kusurların konumları ve 
görüntülerini içeren detaylı bir rapor düzenlenir. 
Bu, basılı işin müşteriye gönderilmesi önce-
sinde, sonlandırma süreci sırasında atıkların 
sezgisel olarak takip edilmesini mümkün kılar.

AVT Jupiter süreç kontrolü çözümleri yazılım 
grubu, Argus Turbo HD konfigürasyonuna 
kolaylıkla yükseltilebilir.

• 



Çıta yükseliyor: iş akışı, 
arşivleme ve raporlama

Argus Turbo HD, baskı sırasındaki ve baskı 
sonrasındaki üretim akışınız için çıtayı yük-
seltir. Yenilikçi bir dahili PrintFlow modülü ile 
donatılmış olan bu sistem, iş ve veri arşivlemesi 
ile raporlama işlemlerini etkili bir biçimde 
gerçekleştirir.

Operatörler, iş, sipariş veya rulo raporlarını 
gözden geçirmek, nihai raporları düzenlemek 
ve dijital dosyalara aktarmak ya da sarım veya 
kesim ünitelerine otomatik bağlanmak için 
AVT WorkFlow Link’i kullanmak ve kusurlu 
malzemeyi sevk etmeden önce etkin bir şekilde 
kaldırmak için üretim iş akışının ayrılmaz bir 
parçası olarak dahili raporlamayı kullanır.

Ayrıntılı kusur görüntülerini içeren kalite rapor-
ları, operatörlerin sorunlu alanları belirlemesine 
yardımcı olur, daha da önemlisi genel üretimi 
geliştirmek için karar verme sürecine destek 
olur ve kaliteli baskı işleri sunulmasını sağlar.

Sistemin PrintFlow Manager’ı, birden fazla 
sistemden ilgili verileri toplar, böylece yöneti-
ciler ve kilit personel, üretim kalitesini uzaktan 
kolayca izleyebilir, analiz ve kontrol edebilir.
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Dahili sistem özellikleri
PrintFlow raporlama ve arşivleme 
Otomatik iş verisi arşivlemesini ve kusur 
konumu, kusur görüntüleri ile baskı kalitesi 
istatistikleri dahil olmak üzere SQL tabanlı 
rulo ve iş raporlamasını mümkün kılar.

İlgili Bölgeler (ROI)
Önemli alanlarda gelişmiş algılama ve 
kritiklik düzeyi daha düşük alanlarda daha 
düşük hassasiyet sağlayarak ambalajın 
farklı alanları için çeşitli hassasiyetler/
profiller belirler.

Denetim Profilleri
Sorunsuz kurulum ve kalite standartlarının 
gelişmiş kontrolü için hızlı, kolay profil 
oluşturma.

Baskı için Bölünmüş Kurulum Modu
Kurulum süreçlerinin bir kısmını baskı 
makinesinin çalışmadığı esnada gerçekleş-
tirerek kurulum süresinden ve malzemeden 
tasarruf sağlar.

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

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

Çizgiler Yabancı nesneler Lekeler ve sıçramalar

Renk varyasyonu Yanlış kayıt Metin



İlave modüller 

Argus Turbo HD, sistemi ihtiyaçlarınıza göre optimize etmenize olanak 
tanıyan bir dizi isteğe bağlı ilave modül 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 – Vernik ve şeffaf kaplamanın algılanmasını sağlar

• UV Viewing – UV aydınlatma modülü, UV duyarlı mürekkeplerin 
görüntülenmesini sağlar.

• RiteSeal – Soğuk mühür görüntüleme ve önden arkaya kayıt izlemesi

Denetim sistemi otomasyonu
• AutoSet – Esko Automation Engine’den güç alan bu sistem ön baskıyı baskı 

odasındaki denetim sistemine bağlayarak iş kurulumu görevlerine yönelik 
ihtiyacı etkili bir biçimde ortadan kaldırır ve bu şekilde baskı zamanından 
tasarruf etmenizi ve kalite standartlarına uymanızı sağlar  

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

• ProMIS – Kolay, hızlı ve güvenli kurulum süreçleri için baskı üretimi 
ortamındaki MIS (ERP) sistemleri ile iki yönlü iletişimi mümkün kılar

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

verilerine uzaktan erişim

• PrintFlow Central – İş verilerinin ve rulo raporlarının otomatik olarak 
merkezi bir konumda depolanmasını sağlar; tüm verilerin merkezi olarak 
yedeklenmesini 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, sarım 
ünitesini kusurun bulunduğu konumda otomatik durdurur 



Süreç yönetimi
• 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 uyarı verir 

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

• ABCV – Dahili, otomatik barkod doğrulama (ANSI ve CEN onaylı)

• Digimarc – Otomatik kod doğrulama ve izleme

• Düşük Kontrast İzleme - Bulanıklık veya lekelenme gibi düşük kontrastlı kusurların 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 görünümünü görüntüler ve istatistikleri 
raporlar

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

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

Baskı kontrolü
• pRegister ve iReg – Otomatik kontrol; CI Flexo baskı için ön ayar/kontrol

• Presco – Otomatik plaka ve anilox basıncı; CI Flexo baskı için ön ayar/kontrol
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Ölçülebilir faydalar
Geliştirilmiş verimlilik
• Her işte tutarlı baskı kalitesi sağlar
• Genel baskı üretkenliğini artırır
• Hızlı yatırım geri dönüşü (ROI) sağlar
• Baskı kurulumunun hızlı bir şekilde devreye alınması ile 

zamandan önemli bir tasarruf sağlar
• Fire oranlarını, kaynakları ve üretim maliyetlerini azaltır
• Müşteri memnuniyetsizliğini önler

Rakipsiz baskı kalitesi 
• Kapsamlı kalite güvencesi ve baskı süreci kontrolü
• Çok çeşitli baskı kusurlarını algılar ve uyarı verir
• Analiz, arşivleme ve raporlama için kusurları bulur ve işaretler
• Bağımsız baskı işleri için kalite eşiklerini önceden ayarlar
• Tüm web baskı malzemelerini/uygulamalarını destekler

Benzersiz baskı denetim süreci
• Tam otomatik denetim süreci
• Kolay çevrimiçi kılavuz ile sezgisel kullanıcı arayüzü, iş 

kurulumunu en aza indirir
• Hatalı uyarıları ortadan kaldırırken kritik kusurları algılar
• Ekranda kolay görüntüleme ile kusurları türüne göre sınıflandırır
• Tam tekrar görüntüsünde kusur konumunu kesin olarak gösterir
• Sorunsuz iş kurulumu için basımevinin ERP’sine ve baskı 

öncesine bağlantı
• Kolaylıkla yükseltilebilen, yazılım destekli platform
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