Multi Inspector
Sistema de Inspeção

O Sistema Multi Inspector é a evolução dos inspetores de código de
barras. (Farma Code)
Com IHM de última geração e um controlador de I/O micro processado,
é capaz de gerenciar até 10 estações de inspeção. Este sistema compete
com vantagens, com a maioria dos inspetores utilizados nos
equipamentos de uma linha de produção industrial.
Principais estações:
Farma code ,
Código de barras (ean, 2D, etc.) ,
OCR (lote, validade, etc.),
Sensor de imagem (posição de rótulo, nível de líquido, existência
de tampa, etc),
Sensores de conteúdo,
Sensores de peso,
e etc.

IHM

Robustez e segurança para o controle do processo

Características:

• Software em português e configuração em um toque;
Ÿ Ajuste dinâmico dos parâmetros de configuração (sem parar a inspeção/
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produção);
Cada tipo de não-conformidade é indicada com uma cor diferente na IHM;
Ajuste dinâmico (on line) da fila de rejeito;
Grande capacidade para gravação de receitas;
Visualização do tempo de ciclo e do tempo decorrido durante o processo de
inspeção;
Usuários, senhas e relatórios com três níveis de acesso: operação, configuração e
manutenção, com as opções de criação, exclusão e login de usuários;
Geração de relatórios de produção Audit Trail (pen drive ou ethernet);
Dados protegidos em conformidade com a norma CFR 21 part 11, em acordo com
as determinações de boas práticas de fabricação da ANVISA:
Estrutura em alumínio anodizado sem contato com o ambiente IP 65:
Estações para sensores externos sincronizados com a inspeção;
Estação de confirmação de rejeito;
Estação de rejeito configurável (portinhola, sopro, pistão, etc) ;
Monitor de 12 polegadas touch screen;
Protocolo de qualificação de instalação e de operação;
Alimentação universal (110-220 Vac 50-60 Hz);
Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.
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