
Přístroj pro měření povrchu rastrových válců a sleevů 
AniCAMTM

Tento systém je určen všem, kteří chtějí zajistit kvalitní inventář 
svých rastrových válců a sleevů.
3D skenovací mikroskop pomocí softwarové aplikace QC umož-
ňuje mapovat stav vašich rastrových válců a sleevů během pou-
žívání a usnadní jak časové, tak finanční plánování pro repasi 
nebo výměnu válců a sleevů za nové.
Přístroj AniCAMTM je možné použít také pro měření flexotisko-
vých desek a hlubotiskových válců.

Jednotlivé softwarové aplikace: 
• Anilox QC

• Gravure QC

• FlexoPlate QC

AMS (Anilox Management System)
Softwarový balíček pro vedení inventáře 
aniloxových válců/sleevů.
Může být navázán na aplikaci Anilox QC, ale 
může být veden i samostatně s ruřním dopl-
ňováním informací.
 Přehled o stavu válců
 Rychlejší příprava k tisku 

Výhody: 
Zkrácení času přípravy k tisku
Zvýšení produktivity tisku
Snížení odpadovosti
Opakovatelnost kvality tisku
Zvýšení konkurenceschopnosti 

a ziskovosti

Troika Systems je anglický výrobce nejmodernějších měří-
cích zařízení pro 3D analýzu v tiskovém průmyslu, za které 
v roce 2016 získal cenu Evropské Asociace Flexografického 
Průmyslu (EFIA) za technickou inovaci.

Neváhejte nás kontaktovat s poptávkou.

PANFLEX, s.r.o.  •  Ve Velazu 277, 252 62 Statenice – Černý Vůl
Tel.:  +420/220 190 050  •  www.panflex.cz  •  obchod@panflex.cz

Více informací také na www.troika-systems.com
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Měření s aplikací Plate-II-Print HD

Přístroj Plate II Print HD
Tento přístroj je malý a rychlý pomocník při měření tiskových bodů. 
Šetří cenný produkční čas jedním kliknutím.
Vizualizuje a měří velikost bodu na tiskových deskách i na tisku.

Doplňkové vybavení: 
1) LED podsvícení - pro Plate-II-Print HD a FlexoPlate QC měřící systémy

- zařízení k osvětlení bodů na desce/tisku pro přesné měření
- napájení výměnnými bateriemi

2) Podstavce na válce - pár gumových podstavců proti protočení válců při měření
3) Mikro nastavení osy X
4) Magnetické držáky - pro uchycení AniCam na kovové válce až v úhlu 45°
5) Magnetická varianta AniCam - pro uchycení na kovovém válci až pod úhlem 

120°, možnost měření válců přímo v tiskovém stroji
- minimální průměr válce 100 mm

Výhody: 
Kompaktní
Jednoduché použití
Snadná kalibrace

Intuitivní ovládání
Optický i digitální zoom
Uložení obrázku pro další vyhodnocení

Neváhejte nás kontaktovat s poptávkou.

PANFLEX, s.r.o.  •  Ve Velazu 277, 252 62 Statenice – Černý Vůl
Tel.:  +420/220 190 050  •  www.panflex.cz  •  obchod@panflex.cz

Více informací také na www.troika-systems.com

Měření x/y ÚhlyLineatura

lpi
lpcm

Pokrytí

%

1) 2)

3) 4) 5)


