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Controle van de productcode
Controleert de aanwezigheid van 1D- 
en 2D-barcodes, alfanumerieke tekst 
en de afdrukkwaliteit op het etiket. 
Controleert aan het einde van de 
productielijn of afdrukken perfect zijn 
aangebracht. Producten met vegen, 
verkeerde afdrukken of ontbrekende 
informatie worden uitgeworpen.

Gebruiksvriendelijke software
De intuïtieve touchscreen-interface 
en de standaardconfiguratie 
vereenvoudigen de instelling van 
nieuwe producten, wat tijd en 
geld bespaart.

Etiketcontrole
Controleert de kwaliteit van 
etiketten, tekst en andere grafische 
identificatie om verkeerde etiketten 
en verpakkingen te voorkomen. 
Het systeem garandeert dat de juiste 
etiketten zijn aangebracht na een 
productwisseling op high speed 
productielijnen.

Dop- en afvulcontrole
Controleert de aanwezigheid 
van de dop of het deksel, 
de kleur en de eventuele 
kanteling, om te garanderen 
dat de verpakkingselementen 
overeenkomen met het zij-etiket. 
Detecteert het afvulniveau van 
doorzichtige verpakkingen om 
overvulling te minimaliseren en 
ondervulde verpakkingen uit 
te werpen.

V31 Oriented Line
Inspectie van etiketten en verpakkingen

Flexibel vision inspectiesysteem
Voor fabrikanten van verpakte consumptieproducten die de 
kwaliteit van hun etiket of verpakking willen verbeteren, is de 
V31 Oriented Line een voorgeconfigureerd systeem dat een 
complete oplossing biedt voor veelvoorkomende defecten 
van verpakkingen en etiketten.

• Flexibiliteit – het systeem is eenvoudig te installeren, te 
configureren, te bedienen en uit te breiden. Het systeem 
groeit gewoon met uw bedrijf mee. 

• Aanpassingsvermogen – afdrukken, etiketten, 
verpakkingen of dozen inspecteren, dit systeem kan het 
allemaal. Het is ontworpen om aan uw inspectiebehoeften 
te voldoen, ongeacht de toepassing. 

• Bruikbaarheid – de krachtige CIVCore software en de 
intuïtieve gebruikersinterface maken dit systeem uiterst 
gebruiksvriendelijk.
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Meer informatie

V31 Oriented Line
Technische specificaties

Typische verpakkingen – georiënteerde flessen en dozen

Toepassingen
Controle van het afvulniveau van georiënteerde 
verpakkingen, etiketinspectie, verpakkingsintegriteit, 
etiket- en dopinspectie, verkeerde etiketten voorkomen.

Inspectiefuncties
• Aanwezigheid en leesbaarheid van 1D- en 2D-barcodes
•  Aanwezigheid en leesbaarheid van alfanumerieke tekst
• Aanwezigheid en kwaliteit van afbeeldingen
•  Kwaliteit, positie en kanteling van etiketten 
•  Afvulniveau en sluiting

 

Softwarefuncties
• De CIVCore-interface maakt standaard deel uit van alle 

CI Vision-systemen van METTLER TOLEDO. Bedrijven met 
andere CI-Vision inspectiesystemen op hun productielijn 
profiteren van dezelfde gebruiksvriendelijke interface.

• Signalen over foutenreeks: de V31 Oriented Line 
kan worden geprogrammeerd om aan de hand van 
productietrends of een reeks opeenvolgende fouten 
operators te waarschuwen of om de productie stil 
te leggen. Hierdoor worden zwakke punten van het 
productieproces in een vroeg stadium opgemerkt.

•  Kwaliteitsborgingsfuncties bieden bescherming tegen 
omzeiling van de inspectie om de productie te versnellen – 
zodat elk product geïnspecteerd wordt.

Verkrijgbare configuraties
Het systeem omvat camera's, lampen, producttracering, 
bedieningsterminal en ons Rapid Fit-frame.

Model V31 Oriented Line 

Max. inspectiegebied (l x b) 200 x 200 mm

Frame-afmetingen Variëren

Aantal camera’s Tot 6

Aantal lampen Tot 6

Inspectiesnelheid Tot 1000 ppm

Vision technologie Computergestuurde GigE-camera's

Vermogensbehoefte 110-230 V (eenfasig), 50-60 Hz

Bedrijfstemperatuur (geen airco) < 26 °C, < 80% vochtigheid

Beschermingsklasse IP65

Overzicht – vooraanzicht van de V31 Oriented Line en zijaanzicht (typische afmetingen) 

Opmerking: het systeem heeft extra opties die aan uw productielijn kunnen 
worden aangepast. Neem vandaag contact met ons op voor een offerte.

METTLER TOLEDO Service met wereldwijd bereik en oplossingen op maat
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