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VisioPointer Het Vision Inspectiesysteem waarborgt de 
kwaliteit van uw voedingsmiddel verpakkingen

Voorkom verpakkingen met fouten 
Waarom zou u risico nemen om verpakkingen met 

fouten te versturen? Iedereen wil op verpakkingen 

kunnen vertrouwen. Ziet een verpakking er op het 

eerste gezicht niet perfect uit, dan kiest de consument 

een andere, en blijft de retailer er mee zitten. Slecht 

verzegelde verpakkingen of foute data, hebben 

negatieve invloed op de houdbaarheid. En dus op de 

voedselveiligheid. 

De VisioPointer helpt u in uw streven naar de 

allerbeste kwaliteit. Het VisioPointer-systeem is 

een in-line vision inspectiesysteem dat speciaal is 

ontwikkeld voor controle van verpakkingen in de 

voedingsmiddelenindustrie. Het gebruikt hoge 

resolutie camerabeelden en controleert verpakkingen 

op een correcte seal, een juist geplaatst etiket en 

ontbrekende tekst, zoals de THT. VisioPointer draait 

inline, op hoge snelheid en simultaan aan boven- en 

onderzijde.

Verbeter doorvoer met Production 
Intelligence Module
De VisioPointer-software heeft een unieke ingebouwde 

intelligence module (PIM). Deze verbetert de 

productiedoorvoer en verwijdert knelpunten in het 

verpakkingssysteem. PIM stelt onregelmatigheden 

vast nog voordat deze voor problemen zorgen. Denk 

bijvoorbeeld aan het feit dat PIM vaststelt welk van de 

thermoforming-instrumenten de meeste problemen 

veroorzaakt bij een specifieke holte/index.  

De belangrijkste voordelen
Hoger rendement ✔

Minder klachten over de verpakking ✔

Hogere kwaliteit ✔

Continue procesbewaking ✔

Optimalisatie van de productie ✔

Labelnummer / ID herkenning ✔

Intuïtieve gebruikersinterface ✔

Goede ROI ✔

Een beproefd concept, op basis van 16 jaar ervaring 
met vision systemen op seal en label

✔

De belangrijkste functies en kenmerken
Registreert sealproblemen ✔

Registreert fouten op het etiket ✔

Registreert ontbrekende of misplaatste etiketten ✔

Corrigeert afstelling bij verkeerd gesneden folie ✔
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Hoe werkt de VisioPointer?
1 aanvoerband, 1 doorvoerband en 1 afvoerband die makkelijk te demonteren en te reinigen zijn, voeren het product langs 

een serie camera’s.

1  Ieder producttype dat op de verpakkingslijn wordt 

geproduceerd, krijgt individuele instelling van 

detectieparameters en afkeuringscriteria. 

2  Het systeem kan tot 250 verpakkingen per minuut 

verwerken bij een controle op seal en 2-zijdig label 

(afhankelijk van de toepassing). 

3  De VisioPointer wordt gevoed met informatie van  

één of twee camera’s (boven-, onderzijde -, of beide 

tegelijk). 

4  Alle beelden worden geanalyseerd en vergeleken met 

de kwaliteitseisen voor de betreffende verpakking. 

5  Producten die niet aan de eisen voldoen, worden 

afgekeurd en uitgestoten. De resultaten worden 

opgeslagen in de PIM, de Production Intelligence 

Module.

Technische specificaties
Max. capaciteit 250 verpakkingen per minuut (voor een standaard geconfigureerd systeem)

Parameters getest Toepassingsafhankelijk, bijv. productcodering, labelinspectie,     
vaststellen van verzegelingsproblemen, verkeerd gesneden folie, etc.

Verpakkingsformaat • Max. breedte: 250 mm 
• Max. lengte: 600 mm

Materiaal Roestvrij staal

Positiedetectie verpakking Optische fotocel

Buitenafmetingen • Lengte: 1400 mm (inclusief transportbanden)
• Breedte: 600 mm
• Hoogte 1930 mm
• Lengte transportband: 1400 mm (vereiste ruimte in de productielijn)
• Hoogte transportband: 850 mm ± 50 mm
• Vrije ruimte 100 mm

Gewicht 200-250 kg

Netaansluiting Monofasig 230 VAC; indien andere stroomvoorziening, graag specificeren

Aantal beelden 1 of 2 per product voor label en 1 voor seal

Afstand tussen de verpakkingen 300 ms

Diagnose op afstand Ja, via een VPN-verbinding
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