
BST eltromat SUPER HANDYScan 4000 nyomatfigyelő rendszer

• legmodernebb technika – 100% digitális koncepció a precíz adatfeldolgozáshoz,
magas fokú rendszerstabilitás és nagyobb tárolási kapacitás

• digitális kamera részlethű képminőséggel, éles kontraszttal és természethű 
színvisszaadással

• sokoldalú funkciók, komfortos kezelés, modulárisan bővíthető konfiguráció
   

Szuper funkciók perfekt nyomtatási minőséghez

1  Position Memory + galéria  
    •  max. 16 kép villámgyors letárolása és behívása, egyszerű kezelése (a hozzájuk tartozó  
       zoom-, írisz- és vakumód beállításokkal együtt), megjelenítés jól áttekinthető galériában
 
2  MultiSplit Screen
    •  többfunkciós osztott képernyő a hatékony nyomatkövetéshez
    •  képmegjelenítés függőleges vagy vízszintes osztással egyaránt lehetséges
    •  egyidejű megjelenítés és azonnali összehasonlítás lehetősége a tárolt referenciaképpel 

3  Pincushion kompenzáció
    •  az alkalmazott optikák minimálják felvett kép megjelenítése során gyakran jelentkező 
       nemkívánt torzulást ("párna vagy hordó-effektus"), a kép értékelhetőségét tartósan javítja

4  Quick Zoom
    •  időkímélő funkció gyakran használt zoombeállítások gombnyomásra történő behívásához

5  Auto Constant Scan (ACS)
    •  automatikus pályaletapogatás futásirányban ill. keresztirányban 
    •  a nyomtatási rapport egyszerűsített ellenőrzése
    •  idő-, költség- és anyagmegtakarítás
    •  nagyításfüggő 100%-os letapogatási funkció automatikus lépésméret-beállítással a nyomat  
       teljeskörű lefedéséhez
    •  Step-Scan funkció a rapport X- és Y-irányú letapogatásához beállítható lépésmérettel 

6  Programozható pozíciók
    •  Scan funkció az automatikus rappor-ellenőrzéshez letárolt pozíciók alapján
    •  rendszeres felvétel a tárolt pozíciókról és azok megjelenítése Split Screen, Zoom és 
       egyéb beállításokkal együtt

7  Combi Scan
    •   „Programozható pozíciók”  és „ACS” opció kombinációja folyamatos, tartós ciklusban
    •  saját megfigyelési módszer egyszerű és gyors kialakítása, létrehozása
    •  minden egyes nyomtatási feladat hatékony megfigyelése
    •  minden releváns minőségi kritérium ellenőrzése (nagyobb pályaszakaszok felügyelete,  
       kritikus nyomatjellemzők ellenőrzése és a teljes rapport maradéktalan letapogatása)

8  180°-os képelforgatás
    •  180o-os elektronikus képelforgatás a megjelenítésnek a futásirányhoz való igazításához

9  Egy monitoros megoldás érintőképernyős kezelőfelülettel
    •  megjelenítés és kezelés egyazon lapos érintőképernyőn



    •  hatékony nyomatfigyelés szűkös nyomógépi helyviszonyok mellett is 
    •  össze funkció központi vezérlése
    •  intuitív és bevált Graphic User Interface (GUI)
    GUI jellemzői:
    •  kezelőfelület és teljes kép megjelenítés közti gyors váltás
    •  gyakran használt funkciók egyetlen gombnyomással behívhatóak
    •  időmegtakarítás intuitív szimbólumok révén
    •  beadást követő azonnali reakció
    •  többnyelvű OSD (On Screen Display) navigációs menü

10  nagy felbontású kameratechnológia 
    •  komplett digitális alapkoncepció 
    •  magasfelbontású digitális 1-Chip kamera Ethernet-interfésszel
    •  elsőosztályú paraméterek adatfeldolgozási sebesség, képminőség, színhűség és részlet-
       pontosság tekintetében
    •  kiváló csatlakozási lehetőségek
    •  számos villantási opció (pl. hátoldali-, UV- vagy lakk-villanó) a specifikus termelési 
       követelményekhez való igazodás érdekében

Két képkivágás méret áll rendelkezésre: 
• 125 mm x 95 mm (5“ x 4“) 10x zoomobjektiv normál megfigyelési módokhoz (standard) 
• 225 mm x 169 mm (9“ x 7“) 14x zoomobjektiv 3x-os terület figyeléséhez (opciós) 

Méretre szabott szoftver bővítések

Virtual Repeat
képkivágások célzott kiválasztása és megjelenítése: a Virtual Repeat funkcióval a kamerát  
könnyen és gyorsan navigálhatja. Egy gombnyomás elegendő – a BST eltromat rendszer 
elkészíti a teljes rapport áttekintő képét. 

Megbízástár
Visszatérő munkák gyors és egyszerű beigazítása: a megbízástár akár 100 munkát rögzít, azok 
minden beállításával, mint Split Screen vagy zoom-érték. Egyszerű behívás gombnyomásra.

Colour Monitoring 
A „Colour Monitoring” (színhelyesség-ellenőrző) szoftver opció folyamatosan és automatikusan 
összeveti az aktuális nyomat felhasználó által meghatározott pozícióinak relatív színértékeit a  
letárolt referencia értékekkel. Opció a perfekt nyomateredmény elérése és a maximális vevői 
elégedettség biztosítása érdekében. 

Smart Register
Jelmentes regiszter előbeállítás: szoftver a CI-flexonyomógépek illesztőjelek nélküli  regiszter 
beállításához. A regiszter beállítás közvetlenül a kamera által felvett nyomatkép alapján a 
monitoron történik.

Electronic Loupe
Elektronikus „nagyító“ az élőkép fölött, amely mint egy virtuális lupé használható.

USB-képexportálás
Kényelmes képarchiválás: a napi termelés időről időre megköveteli egyes kamera felvételek 
későbbi használatra történő tárolását. Az opcionális USB-tároló funkció USB-porton keresztül 
egyszerű képexportálási lehetőséget biztosít általános használatú tárolóeszközre.

90°-os kamera elforgatás
A kamera pozíciójának illesztése pl. címkenyomtatásnál:
A SUPER HANDYScan 4000 kamerája opcionálisan 90°-al elforgatható. A belső algoritmusok   
kiszámolják a további szükséges beállításokat és a rendszert automatikusan utánállítják (ez a     
funkció nem lehetséges Virtual Repeat opcióval kombinálva).



A SUPER HANDYScan 4000 hardveresen is rugalmasan igazítható az Ön termelése által 
támasztott követelményekhez  

Hátoldali villanófény
Kétoldali nyomat egyidejűleg képben: a hátoldali villanó áttetsző anyagoknál az elő- és hátoldali 
regiszter vizuális ellenőrzésére szolgál. Ilyenkor a pályát egy hátoldalt elhelyezett villanóegység 
világítja meg.

Kiegészítő villanóegységek
Még további alkalmazási lehetőség: a különböző alkalmazások eltérő megvilágító egységeket 
igényelnek. A kiegészítő villanók tágítják a SUPER HANDYScan 4000 alkalmazási lehetőségeit: 
pl. UV-villanó az UV-fluoreszkáló festékek megjelenítéséhez vagy reflekciós villanó lakkokhoz és
különböző bevonatokhoz.

További monitorok
Még termelékenyebb munkamenet: a nyomógépek személyzetének a napi munka során gyakran
kell helyet változtatnia. A rendszer további monitorral történő bővítése ezt a kényszert csökkenti. 
Választhat második, minden kezelői funkcióval bíró érintőképernyős monitor vagy egy normál 
képmegjelenítő monitor között.  

Két-kamera rendszer
Átfogó ellenőrzés: opcionális második kamerával lehetséges előoldal, hátoldal ill. elő-hátoldali 
regiszter sokoldalú megfigyelése. A direkt összehasonlításhoz mindkét kamera képe egymást  
követően vagy egyidejűleg (Split-Screen mód) a képernyőn megjelenítésre kerül. 
Az elő- hátoldal ellenőrzésnél az 1. kamera képet készít, amikor a 2. kamera szintén exponál. 
A monitoron vastag papírpálya esetén is jól láthatóan megjelenik az előoldali nyomat és áttetszik 
a háoldali nyomat.

Műszaki adatok

kamera

típus:               1 Chip digital
felbontás:        1.280 x 1.024
képkivágás:     125 mm x 95 mm (5“ x 4“)
opcióként:        225 mm x 169 mm (9“ x 7“)
objektivek:       10:1 (125 mm x 95 mm képkivágáshoz)
                        14:1 (225 mm x 169 mm képkivágáshoz)

áramellátás 100 V bis 240 V, 50/60 Hz, 400 VA

környezeti hőmérséklet
min. 0 °C (32 °F)
max. 40 °C (104 °F)
légnedvesség: 20 % - max. 80 %
monitor: lásd a monitor saját adatlapján

tárolási hőmérséklet -10 °C –  +55 °C (14 °F – 131 °F)
monitor: lásd a monitor saját adatlapján

standard jellemzők

• Position Memory (pozíciótár) 16 pozícióhoz  és galéria funkció
• Scan-funkció (pozíció, komplett Rapport és kombinált)
• Multi Function Split Screen
• elektronikus 180°-képelforgatás
• Pincushion-kompenzáció (párna- és hordó effektus kiküszöbölésére)
• 180° képelforgatás – pálya futásirányához igazítás
• Quick-Zoom funkció tárolási lehetőséggel

rendszer opciók
hardver 

• 2. kamera
• 2. monitor (Touchscreen kezelő vagy csak megjelenítéshez)
• hátoldali villanóegység
• UV-villanó, lakkvillanó
• 90° kameraforgatás (címkenyomtatáshoz)

rendszer opciók
szoftver

• programozható pozíciók bővítése 28 pozícióra
• Colour Monitoring (színösszehasonlításhoz)
• Smart Register
• USB-képexport


