
ŽENKLINIMO VIZUALINIO TIKRINIMO SISTEMA
HITACHI MC-20S

Geriausias pasirinkimas produkto
ženklinimo kokybės kontrolei.

Blogai paženklintas arba išvis nepaženklintas produktas yra didelė problema. Gerai, jei pavyksta
pastebėti klaidą dar gamybos metu, bet net ir tokiu atveju tai yra didelės sąnaudos. Šios sąnaudos
nepalyginamos su nuostoliais, kuriuos galite patirti, jei blogai paženklintas arba nepaženklintas produktas
pasieks klientą.

Prekių grąžinimo, baudinių ir kitų nuostolių galima išvengti naudojant ženklinimo kokybės kontrolę.
Ženklinimo kokybės kontrolei galima naudoti tam specialiai pasamdytą žmogų, bet tai negarantuoja
apsaugos nuo broko. Darbuotojas gali būti pavargęs, jo dėmesys ir koncentracija gali būti susilpnėję, jam
reikia pertraukų, jis serga.

HITACHI MC20S sistema niekada neserga, jai nereikia pertraukų ir ji yra
susikoncentravusi tik į Jūsų produkto kokybiško ženklinimo užtikrinimą.

Oficialus atstovas Ženklinimo įranga ir ženklinimo kokybės kontrolės sprendimai
Eduardas Grišinas
Tel.: +370 63007969
El. paštas: eduardas@forintek-baltija.lv



ŽENKLINIMO VIZUALINIO TIKRINIMO SISTEMA HITACHI MC-20S

SAVYBĖS

 HITACHI prisitaikantis atitikties parinkimo metodas optimaliai pritaikytas darbui su
rašalinių - čiurkšlinių spausdintuvų ženklinimu

 Spalvota kamera lanksčiai ženklinimo kokybės kontrolei

 Atskiras baltas LED strobe apšvietimas ir valdymo pulto energijos tiekimas

 Optimaliai nustatyta fokusuotė ir apšvietimas, kas seniau reikalavo individualaus
nustatymo

 Ženklo interpretavimas (bineralizavimas) nustatymas yra lengvai, su pateikiamomis
optimalaus filtro rekomendacijomis

PATIKIMAS
Patikima ženklinimo kokybės kontrolė ir ilgametis darbas

LANKSTUS
Lanksti sistema panaikina klaidingus perspėjimus ir užtikrina, kad kiekvienas produktas bus
paženklintas ir paženklintas kokybiškai

LENGVAS NAUDOTI
Hitachi tikslas yra nustatymo ir naudojimo lengvumo užtikrinimas



PATIKIMAS
IŠMANI TIKRINIMO SISTEMA

Tikrinimas atitikties principu

Kintamas atitikimas

Hitachi sukurtas kintamas atitikties tikrinimo algoritmas prisitaiko ir tikrina ženklinimą kaip
žmogus. Sistema tikrina lašų storį, dydį ir pocijas vieno lašo kitam atžvilgiu. Kitaip nei kitos
vizualinės kokybės kontrolės sistemos, MC20 sistema atpažįsta pranešimą net esant
simbolio dydžio, tankio ir formos smulkiems nukrypimams.

Jums tai užtikrina, kad bus panaikintas neteisingas išbrokavimas arba nereikalingas linijos
stabdymas.

LANKSTUS ŽENKLINIMO KOKYBĖS TIKRINIMAS

Spalvotos kameros naudojimas leidžia prisitaikyti

Spalvotos kameros naudojimas sistemai suteikia galimybę atskirti skirtingus produkto
atspalvius, kurių nespalvota kamera negali atskirti. Programinis spalvų filtravimas panaikina
apšvietimo derinimą ir tinkamo filtro parinkimą.



LENGVAS NAUDOTI
GREITAS IR PATOGUS NUSTATYMŲ DERINIMAS

Lengvas ir aiškus sistemos suderinimas

Sistema suderinama darbui sekant ekrane pateikiamas instrukcijas

Rekomenduojami nustatymai

Sistemos nustatymų meniu pateikia rekomenduojamus rodiklius, todėl sistema yra patogi
naudoti ir lengvai paruošiama užduoties atlikimui.

SKAITMENINIS FOKUSUOTĖS IR DIAFRAGMOS NUSTATYMAS

Nustatymai

Optimalus fokusuotės ir diafragmos nustatymas yra ypač svarbus patikimam sistemos
darbui. Kitos sistemos reikalauja didelės operatoriaus patirties, nes nustatymai atliekami
atliekami vadovaujantis patirtimi ir intuicija.

Hitachi MC20 šis nustatymas atliekamas pasirenkant skaitinę reikšmę turintį nustatymą.

Fokusuotės nustatymo vadovas

Maksimalus mechaninis fokusuotės nustatymas surandamas ir suderinamas vadovaujantis
programos pateikiamu vadovu.

Apšvietimo ir diafragmos nustatymas

Pranešimo lango centro ir keturių šonų apšvietimas matomas programoje, todėl galima
lengvai koreguoti nustatymus.



LANKSTUS
TIKSLUS TIKRINIMO PARAMETRŲ NUSTATYMAS

Galima pasirinkti įvairius tikrinimo parametrus

Tikrinamo pranešimo rotacija

Hitachi MC20 sistema gali atlikti ženklinimo kokybės kontrolę net esant objekto rotacijai
(±180°).

Atskaitos taškų nustatymas

Galimas atskaitos taškų nustatymas. Ant produkto esantys logotipai ir tekstas gali būti
panaudoti kaip atskaitos taškas, jei ženklinimo pozicija kinta nustatytuose rėmuose.

AUTOMATINIS TIKRINAMO PRANEŠIMO KITIMAS

Kalendorius ir skaitliukas

Hitachi MC20 prisitaiko prie Jūsų spausdinamo pranešimo. Ši sistema automatiškai keičia
tikrinamą pranešimą, todėl Jūs galite spausdinti kintamą informaciją (pvz. data, galiojimo
data, vietenas) be poreikio derinti sistemą.

HITACHI SPAUSDINTUVAI IR TIKRINIMO SISTEMA

Sukurti dirbti kartu

Hitachi ženklinimo kokybės sistema MC20
sukurta giliai integracijai su Hitachi rašaliniais -
čiurkšliniais spausdintuvais. Naudojant Hitachi
spausdintuvus Jūsų atliekami pranešimo
nustatymai iškarto automatiškai perduodami
MC20 sistemai.

TIKRINIMŲ REZULTATŲ IR KLAIDŲ IŠSAUGOJIMAS

Atsekamumas ir kokybės kontrolė

Sistema gali išsaugoti nustatymus, tikrinimo rezultatus
ir klaidų registrą.

Oficialus atstovas Ženklinimo įranga ir ženklinimo kokybės kontrolės sprendimai
Eduardas Grišinas
Tel.: +370 63007969
El. paštas: eduardas@forintek-baltija.lv



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Modelis

MC-20SW1 MC-20SW0

Registruojamų objektų skaičius 240 objektų

Tikrinimo langų skaičius Maks. 6 langai

Tikrinamų simbolių skaičius Maks. 16 simbolių vienam langui

Tikrinami simboliai Simboliai, atspausdinti rašaliniu-čiurkšliniu, šiluminio pernešimo, lazeriniu spausdintuvu

Simbolių pakrypimas ±3°

Tikrinimo metodas Simbolių atitikimas, yra/nėra ir plotas

Simbolių žodynas

20 šablonų šriftui

(OK simboliai: 10 šablonų, NG (blogi) simboliai: 10 šablonų)

Block: 8 šablonai

Sparta 400 vnt/min

Skaitliuko rodmenys Iš viso patikrinta, gerų ir klaidų šablonai

Korekcijos funkcija Rotacijos korekcija (±180°), atskaitos pozicijos korekcija, atspalvių korekcija

Rotacijos korekcija Paieškos laipsnis: ±180°

Pakrypimo laipsnis ±30°

Pakeitimo funkcija Skaitinių/raidinių datos, mėnesių, dienos ir laiko; skaitliuko tikrinimas

Vaizdų atmintis Paskutiniai NG: 100; paskutiniai OK vaizdai: 8

Rezultato signalo išeiga Strobe

Lietimu valdomas ekranas 15.0 colių TFT LCD, Resistive touch panel

Kameros sąsaja Spalvota VGA, arba Nespalvota VGA kamera

Galima pajungti kamerų 1

Apšvietimas Baltas LED strobe apšvietimas x 2 -

Apšvietimo kontrolė Dedikuotas apšvietimo kontroleris -

Išorinė atmintis USB port x 2

Jungtys RS-232C

Įvesties signalai Tikrinimo sensorius, šoninio poslinkio jutiklis (enkoderis), kaidos numetimas, skaitliuko numetimas, testinė
būsena

Išeigos signalai
Ekrano šviesa, tikrinimo rezultatas, pasirengęs tikrinti, pasirengęs

tikrinimas baigtas. testinė būsena, išorinis strobe

Elektra AC100-120/200-240V±10%, 50/60Hz

Elektros sunaudojimas 120VA or lower

Darbinė temperatūra ir drėgnumo 0-40°C,30-80%RH

Aplinkos reikalavimai Be kondensacijos, nedulkėta, be korozinių dujų

Svoris Apie 8kg
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