
Somos AEPROTEC a

empresa de produtos e

serviços em completa

harmonia com os novos

tempos

www.aeprotec1.com



System Brunner



SYSTEM BRUNNER

A System Brunner, empresa suíça com quase quarenta anos de especialização em

soluções para estandardização no controle da qualidade das cores, foi a pioneira na

utilização de tecnologia para o controle do equilíbrio de cinzas em máquinas offset.

A AEPROTEC é representante de seus produtos e serviços para América Latina, a

qual fornece soluções para o controle das cores nos processos de impressão offset, de

flexografia e digitais.

Os produtos e serviços da System Brunner são direcionados para as indústrias de

embalagens e comerciais que exigem padrões internacionais como o G7



A System Brunner e AEPROTEC,

fornecem implementação de sistemas

para o aprimoramento do seu processo

do controle das cores, seja na indústria

de embalagens ou comercial,

conseguindo produtos com alta

qualidade, com menos desperdícios e

menor produção de emissão de

carbono.
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SYSTEM BRUNNER

A System Brunner, fornece o mais avançado

software de controle de cores, o Instrument

Flight®, baseado em tecnologia de inteligência

artificial (IA), o que inclui:

• O controle de balanço de cinza

• Controle de ganho de ponto (TVI) de tom

médio

• Controle de densidades sólidas

• Medições e controle de valores L*a*b*

• Recomendações de ajuste das cores

exclusivas com base em métricas visuais

• Monitoria e controle da produção, de acordo

com as padronizações G7, balanço de cinzas

e especificações de tonalidade.



O Software Instrument Flight® Standalone, que pode ser aplicado em várias máquinas, sejam

elas offset, flexográficas e digitais, permite o ajuste e controle de cada uma delas, com

recomendações em trabalhos que exigem alta qualidade no controle de cinza ou médios tons.

Este aplicativo utiliza:

• Banco de dados integrado

• Padrões de impressão

• Relatório de produção com pontuação única de “correspondência de alvo” e “consistência”



SYSTEM BRUNNER

• A System Brunner trabalha com sistemas

integrados, utilizando as mais modernas

tecnologias como pilares da Indústria 4.0

• A System Brunner e AEPROTEC

fornecem os mais completos e modernos

sistemas de treinamento para a utilização e

aplicação de seus produtos.



Quando se trata de conseguir cores 

consistentes, previsíveis e reproduzíveis, 

System Brunner e AEPROTEC são a 

solução!

Entre em contato via o nosso site: 

www.aeprotec1.com

ou correio: contato@aeprotec1.com


