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PRESSEMEDDELELSE 
 
 
 
METTLER TOLEDO CI-Visions Nye V2622 Flex-Lite Vision  
Løsning til inspektion bekræfter etiketterings- og emballageintegritet  
 

 

METTLER TOLEDO CI-Vision, førende i verden inden for udvikling og produktion af visuelle 

inspektionssystemer, har lanceret V2622 Flex-Lite Vision-løsningen til etiket- og pakkeinspektion. 

Med V2622 kan producenter hurtigt og let implementere et maskinelt visuelt baseret etiket- og 

etiketteringskontrolprogram ved brug af modulopbyggede udvidede komponenter. Ved hjælp af det 

nye system kan brugeren inspicere etiketter for stregkoder, oplysninger vedr. allergi, udløbsdatoer, 

parti- og batchnumreV2622, og derudover udfører dette også inspektioner vedrørende 

emballageintegritet, herunder tilstedeværelsen og korrekt placering af etiketter, hætter eller andre 

emballageelementer. METTLER TOLEDO V2622 Flex-Lite tilbyder producenter en optimal løsning 

til visuel inspektion, der let kan konfigureres i deres eksisterende produktionslinjer.  

 

Udvidelig modulopbygget inspektion plus enkel integration i linjen 

Det grundlæggende V2622 omfatter et intelligent kamera, et tilslutningspanel som et 

forbindelsesled og konfigurationssoftware. Yderligere modulære komponenter kan let tilføjes, 

efterhånden som behovene til produktionslinjen ændres. V2622-systemets IP65-klassificerede 

støv- og stænktætte komponenter gør det egnet til en række føde- og drikkevareanvendelser. 

Standard TCP/IP-forbindelsen giver også mulighed for nem integration i eksisterende eller nye 

pakkelinjer. 

 

Tilslutningspanelet på V2622 Flex-Lite kan let integreres i et eksisterende kontrolpanel. Alternativt 

kan installationen udføres via et separat kontrolpanel, når der er begrænset plads på et 

eksisterende panel, eller hvis en uafhængig konfiguration foretrækkes.  

METTLER TOLEDOs installationsservice til CI-Vision sikrer, at V2622 øjeblikkeligt er klar til brug af 

operatøren på anlægget. 
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Intelligente kameraer og intuitiv software 

Kernen i V2622 er intelligente kameraer med en unik opløsning, linser og lys til forskellige 

inspektioner. Kameraerne bruger flydende linser, der automatisk skifter fokus inden for brøkdele af 

et sekund. Det er ikke nødvendigt at justere kameraet ved udskiftning. Dette minimerer 

produktudskiftningstiden og maksimerer fleksibiliteten, hvilket giver effektive produktionskørsler. 

METTLER TOLEDO CI-Visions Inspection Manager-software (ekstraudstyr) muliggør central 

styring af de intelligente kameraer, som er udstyret med LED-indikatorer, der visuelt viser 

kameraets status og I/O-signaler, hvilket forenkler opsætning og fejlfinding. 

 

Med to tilgængelige softwarepakker kan brugere nøjes med at installere de inspektionsværktøjer, 
som de har brug for. Forvalgte systemtilladelsespakker opdaterer hurtigt personalet, og 
systemadministrationen kan justere rettighederne efter behov. Inspection Manager-hovedskærmen 
giver adgang til det intelligente kameras software og antal godkendt/afvist i realtid, 
revisionslogføring og backup af alle inspektionsparametre. 
 

For spørgsmål , kontakt venligst: 

 

Peter Widgren 
+47 930 102 04 
peter.widgren@mt.com  

 

 

 

 

 

 

 

 
METTLER TOLEDO producerer og sælger vægte og vejesystemer, samt analyse- og 
processinstrumenter til fremstillingsvirksomheder og laboratorier. Koncernen er repræsenteret i 100 
lande og har fabrikker 15 steder rundt om i verden, herunder Schweiz, Tyskland, England, USA, Kina 
og Norge. Koncernen, der har hovedsæde i Schweiz, er noteret på New York Stock Exchange. Samlet 
set har koncernen ca. 13.100 ansatte og en omsætning i 2014 på ca. 2,5 mia. USD. Mettler Toledo 
Nordic er en salgs- og serviceorganisation med hovedsæde i Stockholm og kontorer i Oslo og 
København. I Finland og Balitkum er Mettler Toledo repræsenteret af forhandlere. I Skandinavien har vi 
ca. 165 medarbejdere med en årlig omsætning på ca. 400 mill. kroner. www.mt.com.   

http://dk.mt.com/dk/da/home.html

