COUNTSAFETM - Slat Counters
SISTEMA DE INSPEÇÃO AUTOMATIZADA QUE FORNECE MAIOR
PRECISÃO E EFICIÊNCIA PARA CONTADORES DE RIPAS

O CountSafe™ - Slat Counters do GRUPO OPTEL
é a solução de inspeção de visão automatizada mais
inovadora do mercado. O sistema de inspeção de
alto desempenho fornece máquinas de contadores
de ripas com maior precisão, o que ajuda a evitar
retiradas dispendiosas. O CountSafe - Slat Counters
da OPTEL pode inspecionar: comprimidos, cápsulas,
cápsulas de gel, cápsulas de duas cores
e comprimidos de duas cores.

SETORES

A solução econômica e com design ergonômico
CountSafe- Slat Counters detecta cor incorreta,
produto intruso, ausente, quebrado, lascado ou
comprimidos de tamanho insuficiente/excessivo,
objeto/material estranho e integridade geral
do produto.

VANTAGENS

O CountSafe - Slat Counters da OPTEL usa a última
geração de tecnologia ótica e algoritmos de visão.
Ele pode ser usado em qualquer contador de
ripas fabricado ou pode ser instalado com
tempo de inatividade mínimo em uma linha
existente. A OPTEL oferece integração completa,
treinamento e validação. O sistema segue as
práticas recomendadas de fabricação e está em
conformidade com a Parte 11 do Artigo 21 do
Código de Regulamentações Federais da FDA.

farmacêutico

outros

- Excelente retorno sobre
o investimento
- Impede a introdução de produtos
incorretos

- 100% dos produtos inspecionados
- Contagem 100% precisa
- Solução pronta para o uso

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
- Inspeção 100% para:
· Cor incorreta
· Tamanho incorreto
· Forma incorreta
· Contagem incorreta
· Produto quebrado

- Comprimidos ou cápsulas ausentes
- Comprimidos ou cápsulas em excesso
- Compatível com comprimidos
ou cápsulas para levar

- Contagem exata com precisão

- Compatível com ripas parciais
ou vazias

- Comprimidos não revestidos

- Faca de ar para proteção contra poeira

- Objetos estranhos

- Recurso de mesa de ejeção dupla

optelgroup.com

COUNT SAFE TM - Slat Counters

DESEMPENHO DA VISÃO
Inspeciona 600 ripas/min
Algoritmo de diferenciação de cores em CIELAB

Produtos corretos

Comprimido intruso

Erro de material estranho

Produto quebrado

Produto ausente

Produto de tamanho
excessivo

Funciona com ripas de qualquer cor
Alarme configurável quando são detectados objetos
estranhos (não é necessário parar a linha)
Configuração rápida e simples com quantidade ilimitada de
armazenamento de receitas
Rastreamento de produtos totalmente integrado
Alta precisão (baixa taxa de falsas rejeições)
Controle de entradas/saídas – unidades independentes
(integração PLC não obrigatória)
Trocas sem ferramentas para uma configuração do
software rápida e simples
Design compacto
TAMBÉM DISPONÍVEL
Várias estações de ejeção
Protocolos Q, OQ

Os valores indicados acima ilustram um exemplo de uma instalação normal.
A OPTEL tem uma ampla variedade de soluções para atender às particularidades
de suas linhas de embalagem específicas. Entre em contato conosco para obter
mais detalhes.
Outros módulos e opções também estão disponíveis; entre em contato com seu
representante de vendas regional para obter mais informações. Encontre o local
mais próximo de você em: optelgroup.com
AMÉRICA DO NORTE
OPTEL Canadá — MATRIZ
+1 418 688 0334

AMÉRICA DO NORTE
OPTEL USA
+1 763 235 1400

EUROPA
OPTEL Irlanda
+353 61480965

ÁSIA
OPTEL Índia
+91 832 669 9600

A OPTEL tem o orgulho de ser uma empresa com
a certificação B, um grupo de empresas que está
redefinindo o sucesso nos negócios, esforçando-se
não apenas para serem as melhores do mundo,
mas também as melhores para o mundo.

AMÉRICA DO SUL
OPTEL Brasil
+55 19 3113 2570
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