Word pionier
als industrie
4.0 producent

Continuous inkjet

Videojet® 1880

De Videojet 1880 benut
de collectieve intelligentie
van 10.000 met de cloud
verbonden Videojet-printers
om uw lijn draaiend te houden.
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Voorkom downtime van de productie
met de Videojet 1880 continuous
inkjet-printer (CIJ), geproduceerd voor
Industrie 4.0-producenten.
De Videojet 1880 CIJ-printer bouwt voort
op uitgebreide inzichten die zijn opgedaan
uit alle met de cloud verbonden Videojetprinters, de grootste in de branche, om uw
weg naar Industrie 4.0 mogelijk te maken.

De 1880 levert niet alleen ongeëvenaarde
uptime, hij is uitdrukkelijk ontworpen om uw
team te helpen productiviteit te verhogen en
kosten te verlagen gedurende de levensduur
van de printer.

Miljoenen uren aan echte printergegevens
vormden de basis voor het ontwerp van de
1880, wat resulteerde in een geavanceerde
digitale oplossing. De Videojet 1880
bewaakt en volgt printerparameters
zodat de gebruiker proactief potentiële
printerproblemen kan aanpakken en ervoor
kan zorgen dat uw productielijn zonder
onderbreking werkt.
Met een grensverleggende
inktophopingssensor en Videojet
MAXIMiZE™ ingebouwde diagnostiek, levert
de 1880 prestaties zonder verrassingen.
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Digitaal ontwikkeld: maak uw
productiviteitstraject mogelijk
Met een ingebouwd bewakingssysteem voor vitale functies, slimme
waarschuwingen, on-demand externe technische ondersteuning, wifi-connectiviteit
en een geavanceerd automatisch probleemoplossingsprogramma, anticipeert de
1880 op tijd op mogelijke printerproblemen om ze te vermijden en kunt u deze
sneller herstellen als er alsnog downtime optreedt.

Verminder de belangrijkste oorzaken
van ongeplande printerdowntime
De geavanceerde diagnostiek van Videojet MAXIMiZE ™ bewaakt
continu de gezondheidsparameters van de printer, zodat operators
gemakkelijk kunnen vaststellen of er een storing optreedt. De
printer geeft meldingen op het scherm en de ingebouwde video's
leiden de gebruiker door proactieve onderhoudsroutines.

Beveelt opties aan
om prestaties te
verbeteren

4

1

Controleert de
gezondheid van
uw printer

Videojet
MAXIMiZE™

Leidt de gebruiker
door het onderhoud
om mogelijke
lijnonderbrekingen te
voorkomen
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Waarschuwt de
gebruiker wanneer
de parameters van
de printergezondheid
buiten het normale
werkingsbereik vallen

Fout

Diagnose

Reparaties
Als eerste op de
hoogte

Als eerste
reageren

Realtime meldingen
voor printerbehoeften,
waarschuwingen of
storingen

Waardevolle
printeractiviteiten en
productiviteitsinformatie
meteen in beeld

Reageer eerder bij storingen door
realtime zichtbaarheid op afstand
VideojetConnect™ Remote Service* biedt realtime
meldingen van printerproblemen zodat zowel Videojetexperts als uw eigen technici het probleem op afstand
kunnen vaststellen.

Swap
(Omwisselen)

Productie hervat

Sneller herstellen van storingen
Rapid Recover™* gebruikt geavanceerde geautomatiseerde
probleemoplossing om snel te bepalen of een printer storing
eenvoudig gerepareerd kan worden of een reserveprinter
geïnstalleerd moet worden, waarbij de printerinstellingen
automatisch worden overgedragen, waardoor de lijn binnen
20 minuten hersteld kan worden.
*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw land
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Zorg voor de juiste code
met de juiste kwaliteit
Verminder menselijke fouten met de mogelijkheden voor
codebeheer en lijnintegratie. Detecteer en herstel problemen
met de printkwaliteit snel.

Verminder print clipping

Code clipping

Kwalitatieve codes

Codeerfouten opmerken terwijl ze
plaatsvinden
Voor toepassingen waarbij printkwaliteit kritiek is,
ondersteunt de 1880 aansluiting op toonaangevende
Vision-systemen die elke code controleert.
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De 1880-printkop beschikt over
een unieke sensor waarmee de
printer ophopingen in de printkop
kan detecteren en de gebruiker
kan waarschuwen voor mogelijke
problemen met de printkwaliteit.

Met slechts een druk op de knop zorgt
de automatische spoelfunctie van de
1880 dat het reinigen van de printkop
eenvoudig en consistent is, waardoor
inktophoping, de hoofdoorzaak
van code clipping, aanzienlijk wordt
verminderd.

Stroomlijn productiewisselingen
en verklein de kans op fouten
Reduceer het risico op menselijke fouten met
de voorgeprogrammeerde lijninstellingen en
codebeheermogelijkheden van de 1880.

Het ontwerp van Videojetberichten en codebeheersoftware
maakt het mogelijk om sneller
lijninstellingen te wijzigen en om
productie te wisselen, en elimineert
daardoor onnodige interactie
tussen operators, waardoor de kans
op codeerfouten wordt beperkt.

Ethernet/IP™ is een handelsmerk van ODVA. PROFINET® is een
geregistreerd handelsmerk van Profibus & Profinet International
(PI). OPC Foundation® is een geregistreerd handelsmerk van OPC
Foundation.

Begeleiding bij iedere stap
Onze SIMPLICiTY™ interface levert Code Assurance
die klaar is voor gebruik met foutcontroleregels
die onder andere bewerkbare velden bepalen,
toegestane gegevenstypen en beperkingen voor
datumbereik, waardoor printerinteracties en mogelijke
gebruikersfouten aanzienlijk verminderd worden.
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Minimaliseer
onderbrekingen
De 1880, onze meest geavanceerde printer,
is ontworpen om schoonmaakintervallen en
cartridgewissels te verminderen en te vereenvoudigen,
zodat uw operators zich kunnen richten op productie.

Tot

2x*

vervangingsinterval

Toonaangevend make-up verbruik
van slechts 3,5 ml/u
Kies uit cartridges van 0,75L en 1L. De juiste
patroongrootte kan inktverspilling verminderen of het
make-upwisselinterval verhogen met 2x.
* In vergelijking met andere Videojet-modellen

Toegang op afstand met
VideojetConnectTM
Remote Service
†

Krijg direct toegang tot het grootste wereldwijde netwerk
van CIJ-experts met één druk op de knop. Breng de technicus
rechtstreeks op uw lijn om te helpen bij probleemoplossing en
printerherstel. Geen enkele andere technologie biedt sneller
hulp om u te verzekeren dat u de juiste beslissingen neemt
wanneer dit nodig is.
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†

Afhankelijk van beschikbaarheid in uw land

Verlengde interval tussen
printkopreinigingen
Geavanceerd printkopontwerp met intelligente
stop-startsequentie minimaliseert de noodzaak
om de printkop te reinigen en licht de
operator alleen in wanneer dat nodig is.

Eenvoudig preventief onderhoud
duurt 5 minuten per jaar
Integreer jaarlijks terugkomend preventief onderhoud
direct in uw productieschema, gemakkelijk uit te voeren
door de operator.

De technische ondersteuning van Videojet helpt
klanten een nieuw codeerbericht op afstand
in te stellen, waardoor vertragingen in de
implementatie worden voorkomen.
Toen een toonaangevende voedselproducent een nieuw
type doos en codeerlayout implementeerde, realiseerden
de operators dat ze niet de kennis hadden om de
printerinstellingen correct aan te passen op de nieuwe
toepassing en namen contact op met Videojet voor
assistentie. De onderhoudsmonteur van Videojet was
direct extern verbonden en heeft de machine op afstand
ingesteld.

Videojet Remote Service Proactive Monitoring
helpt een klant downtime te voorkomen.
Het technische ondersteuningsteam van Videojet
ontdekte een waarschuwing 'Controleer snelheid' en
nam proactief contact met de klant op om downtime te
voorkomen. Het team heeft toegang verkregen tot de
configuratie van de printer via door de klant verleende
externe toegang. Technische ondersteuning corrigeerde
schacht-encoderparameters die buiten bereik waren,
waardoor de printer in slechts een paar minuten weer
volledig operationeel was.

9

Eenvoudige plaatsing in uw lijn
Geavanceerde functies om te voldoen aan de meest
veeleisende normen maakt uitbreiden nog gemakkelijker.

350°

45°

graden
roterende
printkop
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Flexibele printkop werkt in het
voordeel van uw lijn.

Duurzame gevormde printslang
om traverse te printen

Het unieke printkopontwerp zorgt voor betere lijnintegratie met
meer montage-opties en een betere toegankelijkheid van het
product.

De printslang is ontworpen om lang mee te gaan, met een
slank, duurzaam ontwerp dat is ontworpen om bestand te
zijn tegen de moeilijkste omgevingen.

Geoptimaliseerd voor spoelbeurten

Voor iedere toepassing een inktsoort

Optionele IP66-classificatie elimineert de noodzaak om de
printer uit de lijn te verwijderen tijdens spoelbeurten en rvs
316 biedt superieure bescherming tegen roest.

Met meer dan 30 inkten om uit te kiezen, heeft Videojet de
ideale inkt om aan uw vereisten te voldoen.

Uw weg naar productiviteit
Maak gebruik van onze reeks geïntegreerde geavanceerde
analyses, toegang op afstand, en de hoogste servicegraad
in de industrie.

Verbeter

Behoud

de capaciteit en
het gebruik van de
printer na verloop van tijd

de optimale
prestaties van
uw printer

• Voorspellende analyses en
rapporten in de cloud

• MAXIMiZE™ diagnostiek
• Preventief onderhoud ter plaatse

• Geavanceerde
prestatiebewaking voor
voortdurende verbetering

• Externe meldingen om de
printerstatus te controleren
• On-demand training op afstand
en op locatie

• Één-op-één
consultingservices voor
optimalisatie

Herstel
storingen en behoud uw productiviteit
• Rapid Recover™ geautomatiseerde probleemoplossing
• Hoogste servicegraad met ongeëvenaarde reactietijd
• Externe Videojet CIJ-experts beschikbaar op aanvraag
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‘Peace of mind’ als de standaard
Videojet Technologies is wereldwijd marktleider op het gebied van
productidentificatie en levert verschillende technologieën zoals inline
printen, coderen en markeren van producten, toepassingspecifieke
vloeistoffen en product LifeCycle AdvantageTM.
Ons doel is om met producenten van verpakte
consumentengoederen en farmaceutische en industriële
goederen samen te werken die hun productiviteit willen vergroten,
hun merken willen beschermen en uitbreiden en de trends
en regelgeving vanuit de branche voor willen blijven. Dankzij
onze experts en onze vooruitstrevende positie op het gebied
van continuous inkjet (CIJ), thermo inkjet (TIJ), lasermarkeren,
Thermo Transfer Overprinten (TTO), dooscoderen en -etikettering
en printen op brede verpakkingen, heeft Videojet wereldwijd al
meer dan 400.000 printers geïnstalleerd.

Onze klanten vertrouwen erop dat Videojet-printers dagelijks
meer dan tien miljard producten bedrukken. Direct Operations
biedt ondersteuning aan klanten voor verkoop, toepassing, service
en training met wereldwijd meer dan 4000 teamleden in
26 landen. Daarnaast bestaat het distributienetwerk van Videojet
uit meer dan 400 distributeurs en OEM's in 135 landen.

Wereldwijde hoofdkantoren
Verkoop- en servicekantoren
van Videojet
Productie- en
Productontwikkeling
Landen met Videojet
Sales & Service
Landen met Videojet Partner
Sales & Service

Bel ons op 0345-636 522
stuur een e-mail naar info.nl@videojet.com
of ga naar www.videojet.nl
Videojet Technologies B.V.
Gildenstraat 33
4143 HS Leerdam
Nederland
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