
VERSOR inspeed  zintegrowany z systemem EyeC zapewnia peł-
ną informacje na temat zweryfikowanych błędów. Raportowanie  
procesu produkcji w czasie rzeczywistym pozwala na interaktyw-
ną weryfikacje.  Po zakończeniu cyklu produkcyjnego  dostarcza-
ny jest  niezbędny raport z wykonanej inspekcji, a także kontroli 
jakości, z opisem błędów i pełnymi danymi statystycznymi. 
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Innowacyjne rozwiązanie pełnej inspekcji nakładu oraz  
weryfikacji poprawności wykonania opakowań kar-
tonowych. System  zaprojektowany i wykonany przy 
współpracy wiodących graczy rynku opakowaniowego: 
VERSOR i EyeC. Połączenie najbardziej zaawanoswa-
nych algrorytmów z niezawodną konstrukcją mecha-
niczną gwarantuje najwyższą dokładność kontroli każ-
dego użytku.

System inspekcji jest dostępny dla dowolnej organi-
zacji produkcji w drukarni:
rozwiązanie off-line – samodzielna maszyna inspeed  
z własnym podajnikiem, sekcją wyrównania użytków, 
modułem inspekcyjnym, zapadnią i wykładaniem 
rozwiązanie in-line - zintegrowany moduł INSPEED  
z   własnym podajnikiem, sekcją wyrównania użytków, 
modułem inspekcyjnym przystosowany do pracy ze 
składarko-sklejarką dowolnego producenta.

Wszystkie rozwiązania są dostępne z najnowszą gene-
racją kamer 4K oraz algorytmami obliczeniowymi firmy 
EyeC gwarnatującymi 100%-wą inspekcję przy pręd-
kościach do 450 m/min. Jest to dziś najszybsze rozwią-
zanie na świecie. System porównuje każdy użytek do 
zeskanowanego wzorca bądź do pdf. Użytki nie miesz-
czące się w założonych tolerancjach są automatycznie 
odrzucane jako produkty wadliwe. 

Przy rozwiązaniach in-line maszyny Versor wyposażo-
ne są w dodatkowe systemy kontroli VERSOR Qualitron 
do sprawdzania poprawności procesu składania i kleje-
nia kartoników:
- kontrola ścieżki klejowej
- kontrola tłoczenia pisma Braille
- kontrola kodów kreskowych, farma-kodów i kodów 2D
- kontrola podwójnych arkuszy
-  kontrola poprawności uformowania dna automatycz-

nego itp.

Ważnym składnikiem systemów inspekcji i kontroli są 
rozwiązania do usuwania wadliwych produktów. Wy-
rzutniki VersoMatic basic, rot i HD gwarantują w 100% 
usuwanie braków.
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