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The inspection for perfection

Sistema de controlo da qualidade da rotulagem

LOGILOOK
SISTEMA DE CONTROLE DA QUALIDADE DA ROTULAGEM 
EM 360°
Independentemente da orientação da garrafa, realiza o controlo de 
todo o seu acabamento exterior, por meio de uma única câmara 
de alta resolução e de um grupo ótico especial de nossa exclusiva 
concepção e produção.
É o único sistema capaz de operar em linha com qualquer forma de 
recipiente (cilíndrico, cônico, oval, quadrado, retangular, triangular) e 
de conteúdo (vinho, destilado, óleo, conserva, marmelada…).
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Sistema de controlo da qualidade da rotulagem

O módulo HP é uma integração do Logilook que permite ler códigos de barra, códigos de lote, códigos de rótulo, 
códigos de matriz e, em geral, verificar qualquer pequeno pormenor. Consiste na adição de grupos óticos 
colocados no interior do Logilook que aumentam a resolução nas áreas de interesse.

sistemas de inspeção para linhas de engarrafamento e de embalagem
Via Venezia 163/A - 43122 Parma (Italy) - Tel. +39 0521 272855 - Fax +39 0521 785795 
sales@logicscontrols.it - www.logicscontrols.it

Especificações técnicas:
Velocidade máx. de produção: 
60.000 frascos/hora

Potência absorvida 
500W

Peso
350 Kg

Temperatura de trabalho
0 – 40° C

DIFERENTES NÍVEIS DE ANÁLISE:

• Verificação da presença e da 
orientação dos rótulos.

• Verificação da posição dos rótulos 
em relação entre eles ou respeito a 
um friso no vidro.

• Verificação do conteúdo gráfico, 
da inclinação e da integridade de 
cada rótulo.

• Verificação em mais níveis de 
pormenores e detalhes como 
textos ou parte deles, códigos, 
capacidades, grau alcoólico.

• Verificação do gargalo e da 
cápsula.

• Verificação da parte superior da 
rolha, da tampa e da cápsula.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

• Sistema autónomo posicionável em 
qualquer linha de engarrafamento a 
jusante da rotuladora.

• Sistema extremamente rápido de 
aprender e fácil de utilizar.

• Grupo ótico especial que permite 
à câmara, de altíssima resolução, 
efetuar o controlo completo e 
simultâneo de todo o acabamento 
externo da garrafa.

• Especial sistema de iluminação de 
LEDs pulsados de alta eficiência e 
longa duração.

• Guia autocentrante patenteada na 
entrada.

• Processa seja garrafas cilíndricas 
seja perfiladas.

• Não é necessário orientar ou 
manipular as garrafas.

• Sem necessidade de efetuar 
colagem de imagens diferentes 
provenientes de câmeras 
diferentes.

• Numa única tela é visualizada 
a imagem completa da garrafa, 
as tolerâncias predefinidas e as 
causas de rejeição tanto gráficas 
como numéricas. 

• Para criar um novo formato da 
garrafa não requer molde de 
referência.

• Programação de um novo formato 
para autoaprendizagem da imagem 
de amostra e seleção das áreas de 
interesse.

• Possibilidade de análise da imagem 
para níveis sucessivos até os 
detalhes.

• Possibilidade de memorizar até 
5000 formatos.

• Troca de formato simplesmente 
recuperando o respectivo código 
pelo painel ou por um sistema 
remoto.

• Visualização de todos os 
parâmetros de aceitação e rejeição

• Memorização e recuperação das 
imagens das últimas garrafas 
transitadas ou descartadas.

• Informações estatísticas exibidas 
na tela ou transmitidas a um 
sistema externo de supervisão.

• Monitor de 19” IP65 touchscreen 
e computador dedicado Logics & 
Controls com memória no estado 
sólido; não requer grupo de 
continuidade.

• Possibilidade de comandar nossos 
sistemas de expulsão ou de desvio 
delicado.

PATENTEADO


