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Total solution met Touch PC 

Machine vision systemen zijn systemen, waarbij door optische 

controle, met behulp van camera's, producten op de lijn 

worden geïnspecteerd. Bijvoorbeeld op barcode leesbaarheid, 

afbeelding- of tekstcontrole, correcte nummering bij 

serialisatie, correcte plaatsing van label, dop of deksel, 

vullingsgraad van het product etc. Een machine vision 

systeem is in elk type productielijn toepasbaar. 

Per controle zijn de criteria aan te passen naar de gewenste 

kwaliteitseisen voor uw product. 

Eén of meerdere inspectie camera's worden direct op de 

productie lijn geplaatst en bij een foutmelding wordt dit direct 

geregistreerd en kunnen de nodige verbeteringen op de lijn 

uitgevoerd worden. Ook kunnen wij de camera's direct 

koppelen in uw lijn. Wanneer een fout in de productie wordt 

gedetecteerd, kan er een waarschuwing afgegeven worden 

door een lighttower, maar ook kan zelfs de lijn worden 

stopgezet door een stop-motion. 

 

Als aanvulling op dit systeem bieden wij ook een Touch PC. 

De controle van de inspectie camera's wordt direct hieraan 

gekoppeld. Hiermee bieden we dus een echte "total solution" 

van inspectie-hardware tot installatie en van software tot 

control panel. 

 

De Touch PC is eenvoudig te bedienen en is daarnaast in een 

ultra dunne uitvoering van robuust metaal. Verder zijn de 

omhulzing en het scherm vet- en vocht bestendig en dus 

geschikt voor gebruik in iedere productieomgeving. 

 

 



Kenmerken Touch PC PPM 790: 

-Ultra dun (60 mm) 

-Robuust metalen omhulzing: NEMA3/IP stof en waterproof 

display. 

-Optionele standaard mogelijk 

-Seriële poorten met I/O poorten: gemakkelijke aansluiting op 

uw randapparatuur 

-Eenvoudig in onderhoud 

 

De Touch PC's zijn ook handig wanneer u uw verificatie unit 

op een vaste plaats in uw organisatie wilt hebben. U kunt uw 

barcode controle dan beheren door middel deze Touch PC.  

 
Neemt u contact met ons op voor een op maat advies  

 

 

 

Aanbieding van de maand 

Ook in de maand april hebben wij voor onze nieuwsbrief lezers 

een speciale aanbieding. 

Wanneer u deze maand een verificatie unit besteld en daarbij 

een Touch PC afneemt, krijgt u 15% korting op een Touch PC 

(15 inch). 

Neemt u voor de exacte specificaties van de Touch PC of de 

mogelijkheden betreffende deze actie contact op met onze 

afdeling verkoop verificatie. 

 

*Deze actie is geldig t/m 30 april 2015, is alleen geldig bij 

nieuwe aankopen en geldt alleen wanneer u refereert aan 

deze nieuwsbrief. 

 
Informeer naar de overige voorwaarden  

 

http://www.scanology.nl/contact/?utm_source=Nieuwsbrief%20Maart&utm_medium=Blok%201&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Maart
http://www.scanology.nl/contact/?utm_source=Nieuwsbrief%20Maart&utm_medium=Blok%202&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Maart


VB-5 

De AIS VB-5 is een goedkope industriële oplossing voor in-line 

barcode controle en verificatie*. 

De VB-5 is een speciaal ontwikkelde unit, bedoeld om 'plug 

and play' op uw productielijn of printsysteem te installeren. 

Eenmaal geïnstalleerd kan de VB-5 eenvoudig worden 

ingesteld in de "match" modus. Dit kan door middel van het 

lezen van de eerste code in de productierun, het scannen van 

een code met een handheld barcodescanner, maar ook kan dit 

uit het door de gebruiker zelf te programmeren geheugen 

worden opgeroepen door simpelweg te bladeren door het 

geheugen met behulp van het toetsenbord. De VB-5 

controleert elke barcode op elk product, zowel 1D als 2D 

codes. Wanneer de VB-5 een no read, verkeerde code of een 

code van slechte kwaliteit leest, zal dit worden geregistreerd. 

Tevens is er een koppeling te maken met uw productie lijn, 

waardoor een stop-motion de productie kan stilleggen.  

 

Ook is de VB-5 te koppelen met een reject-systeem waardoor 

producten met een fout direct uit de productielijn verwijderd 

kunnen worden. Met de VB-5 kunt u ook rapportages 

bijhouden. Wat is er gelezen, hoeveel scans zijn er geweest 

en wat is de kwaliteit hiervan. Dit kunt u gebruiken bij 

eventuele audits. 

 

* Barcode controle wordt uitgevoerd door een fixed scanner, 

barcode verificatie wordt uitgevoerd door een gekoppelde 

inline verifier. 

 

-IP66 

-Eenvoudige set-up mogelijkheden 

-Te gebruiken in combinatie met elke vaste barcodescanner 

met een RS232 output 

-Barcode ISO verificatie mogelijk (in combinatie met de juiste 

inline verifier) 

-Geheugen tot 200 programma's 

-Geen PLC of PC systeem nodig  

 
Bekijk hier het datasheet van de VB-5  

 

 

 

 

http://www.scanology.nl/barcode-kwaliteit-en-verificatie/ais-vb-5-barcode-validatie/?utm_source=Nieuwsbrief%20Maart&utm_medium=Blok%203&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Maart


 

Uw Nicelabel partner 

AIS-Scanology is officieel partner leverancier van Nicelabel 

software. 

 

Met de NiceLabel software mogelijkheden kunt u gemakkelijk 

labels printen op elk type label printer en op diverse manieren. 

Met de label print software van Nicelabel kunt u koppelingen 

maken met ERP systemen, Excel en andere databases en 

back office systemen. Tevens is het mogelijk om labels te 

printen met diverse variabelen zoals een houdbaarheidsdatum 

of gewicht. Door middel van een overzichtelijk operatorscherm 

met bijvoorbeeld een touchscreen kan er makkelijk geprint 

worden. 

 

Wij kunnen u een totaal oplossing bieden met een label 

printer, NiceLabel software, supplies, installatie op locatie, 

operator instructie en support. 

 
Bekijk hier de verschillende pakketten en demo 
mogelijkheden  

 

Zebra label printer GK420 

Print snel en gemakkelijk kleinere labels. 

 

De Zebra GK420 label printer is een betrouwbare en 

duurzame oplossing binnen een beperkte ruimte. Of het nu 

gaat om patiënt identificatie, prijs labels of verpakkings-

etiketten. Deze compacte en betaalbare printers bieden veel 

mogelijkheden binnen het comfort van uw eigen bureau.  

 
Meer informatie over Zebra printers  

 

 

 

 

http://www.scanology.nl/label-printers-inspection/nicelabel-print-software/?utm_source=Nieuwsbrief%20Maart&utm_medium=Blok%204&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Maart
http://www.scanology.nl/label-printers-inspection/nicelabel-print-software/?utm_source=Nieuwsbrief%20Maart&utm_medium=Blok%204&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Maart
http://www.scanology.nl/label-printers-inspection/zebra-industrile-printers/?utm_source=Nieuwsbrief%20Maart&utm_medium=Blok%205&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Maart


 

Datalogic presenteert nieuwe 
Heron D3100 

De nieuwe Datalogic Heron HD130 is een extreem krachtige 

1D barcode scanner. Een innovatief, lichtgewicht design maakt 

deze scanner tot een goede keuze voor detailhandel, kantoor 

en bij andere commerciële toepassingen.  

 

De toestellen halen de beste resultaten bij een leesafstand van 

0-20 cm tot de streepjescode. 

 

De lezer kan gebruikt worden als handheld, maar switcht 

automatisch als het toestel in de standaard wordt geplaatst. 

Naast de Datalogic gepatenteerde Green-Spot technologie 

biedt deze scanner ook een aanpasbaar akoestisch signaal. 

Hierdoor is het toestel in iedere omgeving te gebruiken.  

 

In het kort:  

-Uniek design, hoge prestaties en ergonomisch 

-Automatisch switchen tussen handheld-en in standaard 

leesstand 

-Leest 1D barcodes 

-Gepatenteerde "Green-Spot" indicatie 

-Aanpasbaar akoestisch signaal maakt scannen eenvoudig in 

iedere geluidsomgeving 

 
Meer Datalogic handscanners  

 

 

Wist je dat...? 

Niet elke kleurcombinatie voor een barcode mogelijk is.  

Om een barcode te kunnen scannen, dient er voldoende 

contrast te zijn tussen de donkere strepen en de lichte 

ondergrond. Dit contrast ontstaat doordat de strepen het licht 

van de barcode scanner absorberen en de ondergrond het 

licht reflecteert. Met het blote oog is het niet mogelijk te 

beoordelen of dit contrast voldoende aanwezig is. Omdat een 

scanner gebruik maakt van rood licht, worden kleuren namelijk 

anders waargenomen dan met het menselijk oog. Dit contrast 

is bijvoorbeeld te meten met een verificatie unit. 

 

http://www.scanology.nl/barcode-scanners/datalogic-2d-scanners/?utm_source=Nieuwsbrief%20Maart&utm_medium=Blok%206&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Maart


Door het rode licht van de scanner is niet elke 

kleurencombinatie mogelijk. Wij kunnen u voorzien van 

speciale roodfilters, waarbij u kunt testen of een 

kleurencombinatie mogelijk is. 

Daarnaast geven wij u graag meer uitleg over de kleur 

mogelijkheden.  

 
Neemt u hiervoor contact met ons op  

 

 

http://www.scanology.nl/contact/?utm_source=Nieuwsbrief%20Maart&utm_medium=Blok%207&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Maart

