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De uitdaging
Traceerbaarheidsverplichtingen 
voor de primaire labeling van 
verpakkingen maken het werk 
voor verpakkingsengineers 
behoorlijk lastig.

Digitale coderingsoplossingen 
voor seriemarkering vereisen vaak 
een grotere voetafdruk van oudere 
apparaten. Plastic labels, die vaak 
worden gebruikt vanwege hun 
duurzaamheid en waterresistentie, 
maken de uitdaging nog groter 
omdat zij inherent moeilijk te 
markeren zijn.

 Het voordeel van 
Videojet
Videojet biedt een brede range 
producten en support om hoog-
waardige traceerbaarheidscodes 
te garanderen. Innovatieve 
printers bieden oplossingen voor 
een breed scala aan substraten, 
waaronder een uitgebreid assor-
timent labelmaterialen.

De technische Videojet-oplossingen 
zijn hét antwoord op de unieke 
integratievereisten die bijdragen 
aan het slagen van uw project.

Een oplossing voor traceerbaarheidsverplichtingen binnen 
de beperkingen van bestaande systemen
Verpakkingsingenieurs in de farmaceutische industrie gaan op zoek 
naar betrouwbare codeer- en markeeroplossingen die voldoen aan 
hun traceerbaarheidsvereisten. Door aanzienlijke investeringen in de 
uitrusting van verpakkingslijnen en ingeburgerde processen, is helemaal 
opnieuw beginnen geen optie. Hoewel een upgrade naar nieuwe codeer- 
en markeeruitrusting vaak een vereiste is om te voldoen aan deze 
voorschriften, willen bedrijven uiteraard hun dure uitrustingen blijven 
gebruiken.

Een van de toonaangevende leveranciers van 
ooggezondheidsproducten startte onlangs 
een project om zijn verouderde apparaten te 
upgraden in afwachting van ophanden zijnde 
traceerbaarheidsverplichtingen.

Deze klant had een voorkeur voor 
lasercodeerders maar had moeite om een 
laseroplossing te vinden die geen plastic labels 
zou doorbranden. Zijn grootste zorg was dat de codes onleesbaar zouden 
zijn als de lasercodeerder geheel door het label zou branden omdat 
een deel van de letter op de beschermstrook zou achterblijven (bijv. het 
middelste deel van een "O").

Bij dit project bepaalden meerdere factoren het succes van de integratie 
van de codeeroplossing:

(a)  Kleine afmetingen van codeerder voor vlottere integratie in bestaande 
labelinguitrusting

(b)  Gepaste veiligheidsmaatregelen om te voldoen aan ANSI-normen voor 
het veilig gebruik van lasers

(c)  Vooraf geproduceerde montagebeugels om onnodige uitvaltijd van de 
verpakkingslijn tijdens de installatie te voorkomen

(d) Installatie ter plaatse en opstartbegeleiding van de leverancier

Lasermarkering op plastic 
label
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 Conclusie
De gepulseerde 7310 
vezellasercodeerder van Videojet 
levert codes van betere kwaliteit 
in vergelijking met conventionele 
CO2-lasers op dit farmaceutische 
labelsubstraat en elimineert 
het risico op doorbranding en 
weggelaten tekens. Waarom neemt 
u niet een gelijkwaardige oplossing 
voor uw unieke farmaceutische 
labels in overweging? 

Door zowel de codering als 
integratie aan te pakken, stelt 
Videojet de klant in staat om deze 
oplossing snel te installeren en 
terug aan de slag te gaan, terwijl 
het risico op doorbranding van 
het label of schade aan de code 
wordt geëlimineerd.

Codeersysteem met kleine voetafdruk levert vereiste 
coderingen af
In nauw overleg met de technische afdeling van de klant, stelde Videojet 
de 7310 gepulseerde vezellasercodeerder voor. Vezellasertechnologie heeft 
een uniek voordeel waardoor dit de ideale toepassing is. De golflengte 
van de straal (1060 nm) is inherent verschillend van CO2-lasers. De 
7310 vezellaser maakt gebruik van een ytterbium laserbron die betere 
coderingen achterlaat op de substraten die de klant wil gebruiken (plastic 
labels) en minimaliseert het risico op doorbranding. 

Bovendien biedt de 7310 andere inherente voordelen:

(1)  Compact ontwerp bestaande uit twee modules, een codeereenheid en 
een lasereenheid – minimale vereiste voetafdruk

(2)  Meer inherente stroomefficiëntieverhouding in vergelijking met CO2-lasers 
met een vergelijkbare output

(3)  Uiterst betrouwbare vezellaserbron die conventioneel laseronderhoud 
(CO2-buisvervanging) overbodig maakt

Nadat de klant voor de vezellaser had gekozen als ideale oplossing om 
doorbranding te vermijden, kwam het probleem van installatie en veiligheid 
naar voren. Videojet kon ook hier inspringen op de unieke projectbehoeften 
van de klant door middel van het inzetten van aanvullende technische 
diensten. Deze diensten zijn onder meer:

(1)  Gepersonaliseerd laserschild 
om te voldoen aan de 
veiligheidsvereisten

(2)  Vooraf geproduceerde beugels 
om de installatie te versnellen

(3)  Servicetechnici van Videojet 
die bij de klant de installatie, 
ingebruikneming en opleiding 
voor hun rekening nemen

Tekening van Videojet 7310 
vezellaser met laserschild en 

montagebeugels.


