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Bez pie czeń stwo jest ta kim ob sza rem w biz -
ne sie, któ ry nie za leż nie od cza sów, miej sca
i wszel kich zda rzeń sta no wi pod sta wę dzia -
łal no ści. Wspo mnia na tech no lo gia au ten -
ty ka cji opa ko wań i ety kiet oraz sys te my 
in spek cji wi zyj nej na le żą do dru kar ni A -Z
Co lor, któ ra ob słu gu je bli sko 300 klien tów
i do star cza na ry nek sze ro kie port fo lio ety -
kiet sa mo przy lep nych, shrink sle eve, fo lii
OPP, la mi na tów sa szet ko wych oraz opa ko -
wań gięt kich. Za cel sta wia za gwa ran to wa -

nie klien tom bez piecz ne go, ory gi nal ne go
i bez błęd nie za dru ko wa ne go pro duk tu, za -
pew nia jąc jed no cze śnie kom fort pra cy swo -
im dru ka rzom i wszyst kim pra cow ni kom
od po wie dzial nym za ca ły pro ces: od pro -
jek tu po do star cze nie na skle po wą pół kę. 

Na początku był proofiler
Pierw szy sys tem in spek cji wi zyj nej to EyeC 
Pro ofi ler za in sta lo wa ny w 2016 ro ku. Po cząt-
ko wo miał słu żyć do we ry fi ka cji wy dru ków ma -

szy no wych wzglę dem osta tecz ne go pli ku za ak -
cep to wa ne go przez klien ta przy uru cha mia niu
no wych pro jek tów. Oka za ło się, że urzą dze nie 
da je wie le do dat ko wych ko rzy ści i zo sta ło wy ko -
rzy sta ne do zwal nia nia do dru ku wszyst kich
wzo rów, na wet tych, któ re nie są dru ko wa ne
po raz pierw szy. Opro gra mo wa nie wska zu je
wsze la kie błę dy, włącz nie z nie wła ści wym do ci -
skiem form dru ko wych do pod ło ża, ewen tu al ne
uszko dze nia ma tryc czy za bru dze nia na wy dru -
ku – wy ja śnia Ka mil Ra dziń ski, głów ny tech -
no log w dru kar ni A -Z Co lor. W efek cie po sia -
da nia sys te mu pro ces ak cep ta cji zo stał
skró co ny w nie któ rych przy pad kach na wet
kil ka krot nie. Kon tro la wzro ko wa ety kiet opi -
so wych za rów no na pro duk ty far ma ceu tycz -
ne, ko sme tycz ne, jak i ar ty ku ły spo żyw cze
do tych czas trwa ła kil ka na ście mi nut. Obec -
nie, nie za leż nie od te go, ile znaj du je się ele -
men tów do we ry fi ka cji i ile jest wer sji ję zy ko -
wych, zwol nie nie do dru ku trwa kil ka mi nut. 
Czę ścio wa zmia na pro fi lu pro duk cji wy mu si ła
na nas kon tro lo wa nie więk szych for ma tów wy -
dru ków i w efek cie do po sa ży li śmy się w sys tem
Pro ofi ler 600 DT, któ ry w za sa dzie jest po więk -
szo ną wer sją wzglę dem po sia da ne go już sprzę -
tu. Pro ofi ler 600 DT po zwa la w bar dzo szyb -
ki spo sób po rów nać elek tro nicz ne da ne
za ak cep to wa ne przez klien ta (w pli ku PDF)
z od bit ką wy dru ko wa ną na ma szy nach.

SyS te my wi zyj ne 
– wyż Szy Sto pień bez pie czeń Stwa 

Jest na rynku drukarnia, która w zabezpieczaniu swoich produktów
przed fałszowaniem wprowadziła opatentowaną technologię autentykacji
opakowań giętkich i etykiet przeznaczonych dla żywności. Ich produkcja wraz
ze znakowaniem odbywa się na specjalistycznej linii produkcyjnej. Jest
nieznana i niestosowana na świecie – dlatego bardzo skuteczna. Ta sama
drukarnia posiada także systemy inspekcji wizyjnej, które oprócz zapewnienia
bezpieczeństwa produkcji znacząco podnoszą wydajność i gwarantują
najwyższą jakość wszystkich oferowanych wyrobów. Z kolei te systemy są
znane na rynku i skuteczne od lat. 

Przy instalacji nowej
maszyny drukującej 
wydaje się nieodzowne
wyposażenie jej w system
wizyjny
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Po uspraw nie niu pra cy dzia łu kon tro li ja ko -
ści oraz in we sty cjach w roz bu do wę par ku
ma szy no we go na tu ral nym nie mal eta pem
i uzu peł nie niem ist nie ją cych tech no lo gii był
za kup sys te mu pra cu ją ce go na li nii pro duk -
cyj nej. Po twier dza to Ka mil Ra dziń ski, mó -
wiąc: Ko lej nym kro kiem by ła in sta la cja sys te -
mu ProofRunner Web 450, a to już jest peł na
in spek cja dru ku w cza sie rze czy wi stym. Przy
in sta la cji no wej ma szy ny dru ku ją cej wy da je
się nie odzow ne wy po sa że nie jej w sys tem wi -
zyj ny. Pręd ko ści dru ko wa nia są tak wy so kie, że
nie moż na li czyć na to, iż ope ra tor bę dzie prze -
pro wa dzał kon tro lę dru ku or ga no lep tycz nie
czy za po mo cą zwy kłej ka me ry. 

coraz szybciej
ProofRunner Web 450 ofe ru je 100% in spek -
cji użyt ków na wstę dze al bo na ma szy nie
dru ku ją cej lub prze wi jar ce. Dzia ła z pręd ko -
ścią 350 m/min i wy po sa żo ny jest w ka me -
ry li nio we 4k, za pew nia ją ce per fek cyj ną kon -
tro lę ja ko ści za leż nie od po trzeb i wy ma gań.
Sys tem znaj du je wszyst kie błę dy dru kar skie,
spraw dza gra fi kę i tekst, a tak że we ry fi ku je
czy tel ność ko dów 1D i 2D, np. Da ta Ma trix
i QR oraz ba da zgod ność ko lo rów w wie lu
miej scach ety kie ty rów no cze śnie, wska zu -
jąc róż ni cę w Del ta E. Re wo lu cyj nym roz wią -
za niem jest sys tem OCR do we ry fi ka cji se-
ria li za cji na ety kie tach i wy kry wa nia m.in.
po wtó rzo nych nu me rów, jak rów nież mo ni to -
ro wa nia ko lo rów czy mie rze nia od le gło ści.
W efek cie klient otrzy mu je wy druk zgod ny
z ocze ki wa nia mi. Kon tro la od by wa się w jed -
nym prze bie gu, a jej wy ni ki są do stęp ne za -
raz po ukoń cze niu, pod su mo wa ne w ra por cie
w pli ku PDF. No wo ścią jest ra port w po sta ci
pli ku CSV, ge ne ro wa ny w cza sie rze czy wi -
stym pod czas in spek cji. Dzię ki nie mu moż na
się do wie dzieć, czy każ da wy dru ko wa na po -

zy cja prze szła po myśl nie we ry fi ka cję, czy 
nie prze szła i dla cze go. Ra port za wie ra tak że
szcze gó ło we in for ma cje dla klien tów dru kar -
ni na te mat do star czo nych ma te ria łów. Wy -
god ny for mat CSV po zwa la rów nież na ła twe
zin te gro wa nie uzy ska nych in for ma cji z ist -
nie ją cy mi na rzę dzia mi i pro ce sa mi.
ProofRunner Web 450 świet nie speł nia swo je
za da nie, wska zu jąc miej sca wy stę po wa nia
wad w na dru ku, co znacz nie re du ku je od pad
pro duk cyj ny. Czę sto sły chać opi nie z „ryn ku”,
że sys te my in spek cyj ne prze szka dza ją w pro -
ce sach pro duk cyj nych. Wspól nie z fir mą EyeC,
któ ra jest na szym wie lo let nim part ne rem, uda -
ło nam się tak skon fi gu ro wać sys tem, że jest
przy ja zny dla ope ra to ra przy jed no cze snym

wy ko rzy sta niu je go peł nych moż li wo ści – 
do da je Ka mil Ra dziń ski.

W za sa dzie ta in we sty cja nie by ła ko lej nym
kro kiem, lecz sko kiem, po nie waż obec nie
w A -Z Co lor w try bie in -li ne pra cu ją 4 sys te -
my ProofRunner Web. Wy bór ko lej nych
trzech sys te mów EyeC ProofRunner Web 450
był już dla nas oczy wi sty – pod su mo wu je
Ka mil Ra dziń ski. – Zy ska li śmy dwie rze czy:
pew ność, że do star cza my pro duk ty naj wyż -
szej ja ko ści oraz czas – za osz czę dzo ny dzię -
ki zwięk sze niu pręd ko ści dru ko wa nia i przy za -
twier dza niu pli ków do pro duk cji. 

OpRACOwAnO nA pOdstAwie 

mAteRiAłów fiRmy eyeC

ProofRunner Web 450, po dob nie jak Po rsche Car re ra GT, po wstał z naj wyż szej ja ko ści kom po nen tów, jest szyb -
ki i świet nie się spraw dza na każ dym to rze wy ści go wym, któ rym nie wąt pli wie jest li nia pro duk cyj na. Sys tem
EyeC prze pro wa dza pre cy zyj ną kon tro lę ety kiet w try bie in -li ne przy pręd ko ści do 350 m/min. Pręd kość 
Po rsche to 354 km/h. Pre cy zyj na kon tro la ety kiet jest moż li wa dzię ki ka me rom 4k o roz dziel czo ści
231 dpi. Pre cy zja w tym wy pad ku ozna cza wy kry wa nie róż nic wiel ko ści 0,1 mm², czym nie mo że po szczy cić się
ża den in ny sys tem in spek cji wi zyj nej na ryn ku. Wkrót ce wszyst kie pro duk ty ProofRunner Web zo sta ną 
wy po sa żo ne w no wą ka me rę ko lo ro wą 8k (460 dpi), cha rak te ry zu ją cą się po dwój ną roz dziel czo ścią in spek cji,
dzię ki cze mu moż li we bę dzie wy kry wa nie de fek tów o po ło wę mniej szych.

Przykładowe błędy wykryte Przez system Proofiler 600 dt w drukarni a-z Color


