صنایع دارویی

دستگاه کنترل کیفیت چاپ بر روی پوکه آمپول FKDS - API - 01
در صنعت دارویی خوانا بودن متن چاپشده بر روی
محصول و تاریخ انقضا یک مسئله حیاتی و مهم
است .الزم به ذکر است که درصورتیکه چاپ روی
آمپول با مشکل مواجه باشد ،احتمال بروز خطا در
خواندن دارو توسط توزیعکننده و مصرفکننده باال
میرود و این امر میتواند اثرات جبرانناپذیری را
ایجاد نماید .دستگاه کنترل چاپ پوکه آمپول موارد
زیر را مورد بازرسی قرار می دهد:
 مخدوش بودن قسمتی از چاپ متن چاپ ناقص کثیفی چاپ بر روی پوکه بررسی چاپ حلقه بررسی نشتی چاپ -بررسی تاریخ انقضا

صنایع دارویی
با توجه به اینکه محصول تولیدی هر خط ممکن است
ازنظر ظرفیت پوکه ،رنگ شیشه و رنگ چاپ تغییر
کند ،سیستم ساختهشده توسط این شرکت ،اولین
سیستم کنترل چــاپ آمپول اســت که در مقایسه
با رقبای خارجی خود ،دارای توانایی تطبیق خودکار
با محصول تولیدی ،میباشد .قابلیت کنترل چاپ
حلقههای آمپول از دیگر ویژگیهای منحصربهفرد
این سیستم بوده که آن را از نمونههای خارجی خود
متمایز مینماید .الزم به ذکــر اســت که در صورت
استفاده از نمونههای خارجی سیستم ،هنگام بروز
هر گونه تغییر یا مشکل در عملکرد آن ،نیاز به حضور

نمایی از محیط برنامه در زمان بازرسی پوکه آمپول

کارشناس خارجی الزامی بوده که خود به معنی صرف
زمان و هزینه زیادی میباشد.
خواص و مزایا:
 نرم افزار با تنظیمات ساده خارج کردن خودکار قطعات معیوب تضمین کیفیت باالی محصوالت نصب سریع و نظام دهندگی ساده ذخیره آمــار دستگاه بر اســاس ساعت و تاریخ،قابلیت گرفتن خروجی به صورت فایل .Excel
گزینه ها:
 نحوه خارج کردن قطعات معیوب قابلیت اتصال به پرینتر -طراحی سفارشی بر اساس نیاز شما

شرکت فرازان کاوش دیدار سپاهان باهدف

نشانی

اصفهان  -بلوار دانشگاه صنعتی  -شهرک

علمی و تحقیقاتی اصفهان  -کارگاه 51
شرکت فرازان کاوش دیدار سپاهان

تلفن031 33932166-7 :

فکس021 89773715 :

توسعه اتوماسیون در صنایع ،با طراحی
و اجــــرای سیستمهای بینایی ماشین،
سلولهای ربــاتهــای صنعتی ،بــا اتکا به
متخصصین باتجربه خود که سابقه بیش از
ده سال اجرای پروژههای اتوماسیون صنعتی
در گرایشهای فوق رادارند ،توانسته است به
یکی از حرفهایترین شرکتهای اتوماسیون
صنعتی ایران تبدیل شود.

