
SMARTSCAN

Controle da imagem 
de impressão em bandas contínuas

Sistema de inspeção 200%
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TECNOLOGIA DE PONTA – 
EM CASA NO MUNDO INTEIRO

Erhardt+Leimer 
No mundo inteiro para a produção do futuro

Tecnologias inteligentes e produtos da mais alta qualidade para 
otimizar os processos de produção de nossos clientes em todo o 
mundo. Esta é nossa exigência como um grupo de empresas  
Erhardt+Leimer em expansão internacional.

Através de nossa presença mundial – do desenvolvimento à 
produção e à assistência – estamos sempre perto de nossos 
clientes. Desenvolvemos soluções personalizadas e excelentes 
produtos, que colocamos à disposição de nossos clientes em 
versões digitais ou inteligentes, conforme desejado, e estabe-
lecemos novos padrões para a produção do futuro. Não 
apenas nossos produtos estão se tornando cada vez mais 
inteligentes, mas toda a nossa empresa está atualmente 
passando por uma transformação digital. Um sinal visível 
disso é a loja virtual E+L, que permite que nossos clientes 
encomendem produtos e peças de reposição de maneira 
rápida e fácil online.

Com mais de 1.600 funcionários em unidades na 
Europa, Ásia e América, fornecemos tecnologia de 
ponta em tempo hábil em qualquer lugar do mundo.

Em nossas ações, prestamos atenção ao uso respon-
sável e ambientalmente correto de todos os recursos 
corporativos e, assim, damos o exemplo para uma 
maior sustentabilidade.
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Exemplos de falhas na impressão de etiquetas

Exigências no setor de etiquetas

Em razão das exigências rigorosas no mercado 
de etiquetas, os sistemas de controle 100% são 
cada vez mais importantes. Só eles garantem 
um controle de qualidade em toda a largura da 
banda para a detecção de falhas comuns no 
processamento de etiquetas – do início ao fim 
da banda. 

Em muitas áreas, o produto sem controle 100% 
não pode ir para o cliente final, por isso há um 
requisito de qualidade rígido. Esse obstáculo é 
um grande desafio para muitas gráficas. Com  
o SMARTSCAN, a Erhardt+Leimer oferece uma 
solução inovadora que vai além dos 100%. 

O SMARTSCAN pode ser usado não só para 
garantia de qualidade no mercado de etiquetas, 
mas também para verificar outras aplicações de 
impressão, tais como impressão de embala-
gens. Também é possível inspecionar materiais 
não impressos e homogêneos, tais como papel 
ou folha de alumínio.

Etiqueta danificada

Local de colagem

Falha de impressão/contaminaçãoRestos de grade

Sinalização/Flag

Etiqueta em falta
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Funções principais
 � Sistema de câmera com função única  
de controle 200% 
 � Para máquinas de fabricação e impressão  
na área de etiquetas e de bandas estreitas
 � Duplo controle permanente de toda a largura 
e comprimento de banda
 � Observação de bandas com função de zoom
 � Detecção de falhas de impressão, etiquetas 
em falta, grades não retiradas, pontos de  
colagem, sinalizadores, erros nas cores, 
danos etc.
 � Função de contagem para etiquetas e falhas
 � Função de protocolo das execuções  
de inspeção
 � Emissão de sinal para a localização de falha 
por parte do cliente ou para o controle  
de luzes de sinalização

Qualidade e produtividade superiores  
com o sistema de inspeção 200% SMARTSCAN

INSPEÇÃO DE 200%

100% ACESSÍVEL

0% DE ERROS

Vídeo dos produtos SMARTSCAN

O SMARTSCAN é o primeiro sistema de inspeção 
200% desenvolvido especialmente para máqui-
nas de confecção e impressão de bandas 
estreitas. Devido ao controle de 200%, erros na 
impressão, danos no material e falta de eti-
quetas são detectados de modo mais confiável. 
Além disso, os pontos de colagem ou sinali-
zadores usados (flags) são especialmente 
detectados e exibidos para o operador como tal. 

Através de sinais de saída, as bobinadoras 
podem ser controladas para colocar o erro  
em reparo. Mas outros eventos ou luzes sinali-
zadores também podem ser acionados para, 
por exemplo, avisar ao operador o mais rápido 
possível. 

A observação de bandas padrão integrada no 
SMARTSCAN mostra ao operador da máquina 
uma imagem da banda contínua. Através do 
conceito especial de iluminação, as áreas com 
alta reflexão, como películas de brilho, também 
são mostradas de forma homogênea.

Com o conceito de operação único, o SMARTSCAN 
mostra novos caminhos no setor. Com apenas 
um clique no botão, o sistema já está confi-
gurado e pronto para começar. Assim não são 
mais necessários treinamentos externos  
e o tempo de comissionamentos é reduzido  
ao mínimo. 

Em razão da forma compacta, o SMARTSCAN 
pode ser integrado em todas as máquinas  
de produção de maneira rápida e sem grande  
esforço. A interface com o operador é feita por 
um monitor sensível ao toque, que apresenta 
todas as funções de maneira clara.

OPERAÇÃO
REVOLUCIONÁRIA 

DE 1 CLIQUE
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 � Acesso com preço baixo para equipar todas 
as máquinas de produção
 � Pronta para operação com apenas um toque 
na tecla
 � Substituição de hardware externo (sensores  
e estroboscópio) economiza tempo, dinheiro  
e é bom para a saúde
 � Câmeras a cores com comunicação Ethernet 
rápida e segura contra falhas
 � Possibilidade de upgrade para ajustes 
posteriores
 � Integração de sistema simples  
(nenhum técnico externo necessário)
 � Função de manutenção à distância preparada 
+ disponibilidade de atendimento ao cliente 
E+L em todo o mundo

Vantagens do SMARTSCAN

 2. Iniciar inspeção PRONTO!!! 
Através do conceito de operação único  
e automatizado, não se desperdiça tempo  
para a operação do sistema e o operador  
pode se concentrar em seu trabalho. Não  
há necessidade de treinamentos demorados.

1. Memorizar imagem

 Conceito de operação revolucionário

 � Qualidade
 � Produtividade
 � Velocidade  
de produção

 � Maculatura
 � Custos de produção
 � Reclamação
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O conceito de 200%

Apenas processo de luz incidente: 
Reconhecimento de erros com inspeção de 100%

Iluminação adicional na parte traseira: 
Maior reconhecimento de erros com inspeção de 200%

ÚNICO 
no mercado

Maior segurança com o processo  
de verificação dupla 
Para a inspeção, o SMARTSCAN utiliza um  
processo de incorporação duplo único. Com 
isso, são incorporados dois fluxos de imagem 
consecutivos, uma vez com iluminação incidente 
e, paralelamente, com iluminação de luz 
transmitida. Cada um desses fluxos de imagem 
é comparado com uma imagem de referência 
própria (Golden Template) e verificado em  
relação a erros. 

A vantagem é que, além dos erros de impressão 
clássicos, também ficam visíveis erros do material, 
como danos na etiqueta ou no suporte, restos 
de grade, desalinhamentos da posição de pun-
cionamento, pontos de colagem ou resíduos/in-
setos na parte de trás da etiqueta. Para pelícu-
las há uma detecção de furos especial.

Reconhecimento de erros com luz incidente
 � Falha de impressão (1)
 � Alterações nas cores (2)
 � Sujeiras (3)
 � Respingos/partículas de tinta seca (4)
 � Manchas de lubrificante (5)
 � Ausência de etiquetas

Reconhecimento de erros com luz transmitida 
 � Restos de grade (6)
 � Posição das furações
 � Pontos de colagem na parte traseira da banda (7)
 � Danos (8)
 � Furos (9)
 � Sinalizadores/Flags

Câmera

Luz da parte traseira

Luz incidente
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Conceitos de aplicação

SMARTSCAN

Desenrolamento

Posição de 
parada/reparo de 

falhas

SMARTSCAN em uma impressora de etiquetas

SMARTSCAN em uma bobinadora de fabricação

SMARTSCAN na fabricação
 � Integração de sistema simples em todas as  
máquinas de fabricação e bobinadores comuns
 � Velocidades de inspeção de até 600 m/min
 � Localização precisa da falha para reparo
 � Emissão de sinal de 24 volts para conexão 
simples
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ELSCAN OMS3

SMARTSCAN no departamento de 
impressão
 � Integração de sistema simples em todas as 
impressoras comuns
 � Colocação do sistema antes da punção para 
detecção de falhas de impressão, etiquetas 
retiradas e restos de grades
 � Emissão de sinal de 24 V para comando das 
luzes de sinalização para alertar rapidamente 
ao operador, por exemplo, em caso de erros 
de repetição

O SMARTSCAN combinado com o ELSCAN
 � O sistema de monitoramento de bandas 
ELSCAN complementa o SMARTSCAN com a 
representação de imagens com alta definição
 � Colocação do ELSCAN antes da descolagem 
para a verificação das marcas de impressão/
registro e a posição das furações
 � Colocação do SMARTSCAN após a descola-
gem para o controle final da imagem im-
pressa

SMARTSCAN

Conceitos de aplicação

SMARTSCAN em uma máquina de impressão flexográfica

ELSCAN
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Inspeção da superfície

Além da inspeção de imagem impressa, o 
SMARTSCAN também pode ser usado como um 
sistema de inspeção de superfície. Dependendo 
das exigências, o material é verificado aqui para 
detectar impurezas, danos, furos, insetos ou ou-
tros problemas, a fim de detectar fontes de erro 
ou defeitos de qualidade em uma fase inicial.  
É claro que o SMARTSCAN também é configu-
rado automaticamente durante a inspeção de 
superfície. A classificação de defeitos se adapta 
às condições de uma inspeção de superfície.

A estanqueidade de 100% é um fator decisivo 
na indústria alimentícia ou na indústria farma-
cêutica, por exemplo. Os furos no material são 
falhas intoleráveis nestas indústrias e devem 
ser detectados de forma confiável. No entanto, 
a detecção confiável de defeitos só pode ser 
garantida usando o método de luz transmitida, 
que tem a desvantagem de a imagem de im-
pressão não ser visível. 

Mais uma vez, a tecnologia de inspeção de 
200% oferece aqui a vantagem decisiva. Ela 
permite a detecção de defeitos nos furos por 
meio de uma luz de fundo com a luz incidente 
completamente apagada. A iluminação da luz 
incidente para inspecionar a imagem de  
impressão é então ligada com um atraso de 
tempo. Nunca a inspeção de qualidade por  
apenas um sistema foi tão segura como  
com o SMARTSCAN.

Detecção de furos (módulo Pinhole)

Visão com luz transmitida (inspeção 200%): defeito do furo

Visão com luz incidente (inspeção 100%): erro de impressão
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SMARTSCAN UV para substâncias fluorescentes 

SMARTSCAN UV combina a luz branca com  
a iluminação UV para tornar visíveis tintas  
e vernizes fluorescentes. Isso permite a inspeção 
de aplicações de segurança e elementos de  
projeto que não seriam visíveis ao olho humano. 
O comprimento de onda para a iluminação UV 
está entre 365 nm e 370 nm.

Mais uma vez, a técnica de inspeção 200% 
é utilizada para detectar outros defeitos que  
não seriam visíveis apenas com a luz UV. A 
vantagem obtida cria um valor agregado signifi-
cativo em comparação com aplicações que só 
podem inspecionar em modo 100%. 

Além da inspeção UV, a Erhardt+Leimer também 
oferece os sistemas de monitoramento de 
banda ELSCAN com iluminação UV para visuali-
zação de alta resolução de tintas UV, revestimentos 
UV e aplicações adesivas UV, a fim de alinhar 
perfeitamente o registro.

 � Classificação automatizada de erros para  
registro estatístico de, por exemplo, etiquetas 
erradas, resíduos de matrizes, erros de  
impressão, emendas, flags, buracos
 � Biblioteca de ordens para ordens repetidas - 
até 2.500 ordens podem ser armazenadas

 � Comparação PDF para garantir que a ima-
gem de referência corresponda à imagem 
alvo
 � Medição da largura e da distância no sentido 
horizontal, vertical e diagonal

 � Módulo de armazenamento de imagem para 
documentação de características importantes 
de segurança
 � Leitor de código de barras e código 2D
 � Conexão BDE para facilitar e automatizar  
os processos operacionais posteriores

O conceito de segurança

Uma grande vantagem para a segurança  
de TI e do sistema: com o conceito de seguran-
ça SMARTSCAN, não há perigo de perda de 
dados ou SMARTSCAN não estar mais operacio-
nal, mesmo no caso de falha de energia, ata-
ques de vírus, manipulação direcionada ou erros 
operacionais.

O sistema operacional, o software SMARTSCAN 
e os dados do sistema estão localizados na 
partição C protegida contra gravação do PC 
SMARTSCAN e, portanto, são seguros. Somente 
a partição D com os parâmetros do sistema, 
dados de trabalho e registros de funções pode 
ser gravado. Se necessário, o estado original 
pode ser restaurado em segundos, reiniciando  
o SMARTSCAN. Para isso, o sistema operacional 
não precisa ser desligado. Este conceito de se-
gurança torna o SMARTSCAN muito robusto  
e confiável.

Funções adicionais

Etiquetas transparentes com adesivo UV
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Sistema de inspeção 200% SMARTSCAN

Largura da banda  170 mm (7") 250 mm (10") 350 mm (14“) 450 mm (18“) 550 mm (22“)

Margem de visão 180 mm 260 mm 360 mm 460 mm 560 mm

Resolução Dependendo da resolução da câmera

Dimensões (unidade da câmera) CxLxA 430 x 192 x 433 mm 530 x 192 x 519 mm 630 x 192 x 400 mm

Velocidade máx. 600 m / min (dependendo do sistema)

Deslocamento máx. de banda  ±10 mm

Resolução da câmera 2 Megapixels/3 Megapixels/12 Megapixels

Chip RGB (cor)

Interface da câmera Ethernet

Sistema operacional Windows 7 Embedded (para aplicações industriais)

Monitor 21,5“ tela sensível ao toque de LED (resolução HD)

Conexão do monitor HDMI 

Tensão de serviço 100 – 240 V CA, 50 – 60 Hz

Consumo de corrente 3,5 A

Gama de temperatura 0 °C a +45 °C

Grau de proteção IP 20

Tensão para entradas/saídas 24 V CC

Consumo de corrente máx. das saídas 150 mA

Tipos de falhas (exemplos) Etiquetas em falta, falhas de impressão, falhas de cor, falhas de registros, falhas ao estampar, 
insetos, furos etc.

 Tipos de material Papel, película (transparente, clear-on-clear, opaco, brilhante)

Dados técnicos
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Dados técnicos

Tipo de máquina q Impressora  q Bobinadora q ______

Marca

Largura da banda Máx. ________ mm

Velocidade da banda Máx. ________ m / min

Tipo de banda q Etiquetas puncionadas q Etiquetas q Embalagem flexível/película não puncionada

Superfície da banda q Transparente q Não transparente

Temperatura ambiente ________ °C

Tensão de serviço q 230 V CA  q 110 V CA q ________ V CA 

Versão técnica

Função q SMARTSCAN (inspeção de falhas aproximativa) q SMARTSCAN S (inspeção de falhas com precisão)

Direção da banda q Esquerda para direita q Direita para esquerda

Opções de hardware q Módulo de reflexão q Iluminação UV q Braço de monitoramento

Questionário 

Dados gerais

Cliente

Endereço

CEP Cidade

País Internet

Contato

Telefone E-mail

Projeto

Data Editor

Observações
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Outros produtos para a indústria de papel e películas 

ELGUIDER – Sistemas de regulagem de direção de banda

+
ELWINDER – Sistemas de regulagem da direção de banda para estações de    
                  enrolamento (sem escova)

ELBANDER – Sistemas de controle de fluxo da banda

ELTENS – Sistemas de regulagem da tensão de banda

ELPOSER – Sistemas de controle de posicionamento e perseguição

ELSIS – Sistemas de inspeção de superfície

ELSCAN – Sistemas de monitoramento de banda

ELTIM – Sistemas de medição de espessura
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