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Mersmann KDS V1.0 Series / Serisi
Mersmann Fabric Fault Detection System
Mersmann Kumaş Denetleme Sistemi

Özellikler
• Versiyon: KDS V1.0 
• Her marka serim makinesine haricen uygulanabilir. Serim makinesinde bir 
   revizyon gerektirmez.
• Plotter ile pastal çıktısı alınmasına ve bunun kumaş üzerine serilmesine gerek 
   kalmaz.
• Kağıt ve zaman tasarrufu sağlar.
• Encoder sistemi ile arabanın aplikatör pozisyonu pastal üzerinde simüle edilerek 
   gösterilir.
• .plt, .hpg, .hpgl formatlı çizim veya kesim dosyalarını açar.
• Pastal resmini ayna alma ile ters çevirebilir. Zoom fonksiyonları ile pastal 
   rahatlıkla izlenebilir.
• Serim makinesi hareket halinde iken otomatik olarak pastal ekrana akar.
• Wifi ile ağdan dosya girişi
• USB ile dosya girişi

Specifications
• Version: FDH V1.0 Series
• This solution can be applied on every brand spreading machines. No need to 
   make revision on the spreading machine
• It is not necessary for operation of plotter printing and spread plotter papers on 
   the fabrics
• It prevents wasting your papers and time
• Cutting position of the spreading machine on the marker is displayed as 
   simulated with encoder system 
• Works as integrated with different extention files such as .plt, .hpg, .hpgl
• Picture of marker can be turn down, it is easy to watch marker with zoom 
   functions
• Image of marker is displayed when spreading machine moves and works
• Able to load file via wifi
• Able to load file via USB

Fault Detection Handling
Kumaş Denetleme Sistemi

Özellikler
• Pastal üzerinde etiketleme fonksiyonu
• Byte byte kesim yapabilen her marka kesim makinesi öncesinde kullanılabilir.
• Cutter’dan önce pastal üzerine etiket yapıştırmaya yarar.
• Plotter ile pastal çıktısı alınmasına ve bunun kumaş üzerine serilmesine gerek kalmaz.
• Kağıt ve zaman tasarrufu sağlar.
• Operatör pastal üzerinde hangi yerde oldugunu monitorden izleyebilir.
• Cutter’dan önce etiketleme yaptığı için etiketler naylonun altında kalır.
• Encoder sistemi ile arabanın aplikatör pozisyonu pastal üzerinde simüle edilerek 
   gösterilir.
• .plt, .hpg, .hpgl formatlı çizim veya kesim dosyalarını açar.
• Pastal resmini ayna alma ile ters çevirebilir. Zoom fonksiyonları ile pastal rahatlıkla 
   izlenebilir.
• Wifi ile ağdan dosya girişi
• USB ile dosya girişi

Specifications
• Labelling function on the pattern
• It can be used ahead of every brand fabric cutting machines which is able to cut 
   byte by byte
• It enables to stick label before cutting stage
• It is not necessary for operation of plotter printing and spread plotter papers on 
   the fabrics
• It prevents wasting your papers and time
• Operator can monitor spreading process easily
• Labels is located under nylon because of this transaction occurs before the 
   cutting stage
• Cutting position of the spreading machine on the marker is displayed as 
   simulated with encoder system 
• Works as integrated with different extention files such as .plt, .hpg, .hpgl
• Picture of marker can be turn down, it is easy to watch marker with zoom 
   functions
• Able to load file via wifi
• Able to load file via USB


