Quality by Identification

Leitores de Códigos, Verifiers e Sistemas de Visão
Os produtos leitores de códigos e sistemas de visão de máquina são instrumentos de
precisão. Realizando tarefas do tipo de leitura veloz de código de barras até à orientação,
colocação e coordenação altamente precisa da verificação através de visão de máquina,
nossos produtos desempenham a aquisição complexa de dados com confiabilidade.
Fornecemos produtos líderes da tecnologia do setor de identificação automática graças ao
desenvolvimento contínuo de novos produtos nas áreas de leitura de código de barras e de
visão de máquina.
Também provemos o software com todos os elementos necessários para o desenvolvimento
e início de aplicações de visão de máquina no ambiente industrial.

│

Leitores de códigos de barras e 2D para linhas e aplicações embutidas

│

Scanners portáteis de código de barras

│

Verifiers para símbolos Data Matrix en marcação direta de peças

│

Câmeras Inteligentes para sistemas de visão de máquina

│

Sistemas de iluminação da visão de máquina

│

Software simple para implementação rápida das aplicaões

│

Projetos especiais para aplicaões complexas

Os produtos QbiD cobrem toda a área da tecnologia de impressão, assim temos a certeza
que lhe oferecemos hoje e no futuro a melhor solução possível para as suas necessidades
de codificação de embalagens de primeira, segunda e terceira categoria.
│Impressão “Drop-On-Demand” (DOD)
│Impressoras de Alta Resolução
│Jacto Contínuo de Tinta (CIJ)
│Laser
│Aplicadores/Impressoras de Etiquetas
│Impressoras de Transferência Térmica
│Aplicadores de Etiquetas
│Tecnologia RFID
│Scanners e Sistemas de Visão
│Consumíveis: Tintas, solventes, etiquetas e fitas témicas
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