Prosta obsługa dzięki
technologii kontroli
jakości nadruków

Nadruk termotransferowy

Videojet® 6230

Możesz poprawić jakość druku na elastycznych
materiałach opakowaniowych i znacznie
ograniczyć liczbę błędów znakowania dzięki
technologii nadruku termotransferowego
(TTO) firmy Videojet.

Design*
Narzędzie do tworzenia szablonów
w chmurze dostępne bezpłatnie
w ramach pakietu VideojetConnect™
Productivity Suite.
*Zależnie od dostępności w danym kraju
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Przedstawiamy drukarkę
termotransferową
Videojet 6230
Drukarka 6230 należy do rodziny urządzeń Videojet TTO,
zaprojektowanych z myślą o wyższej wydajności. Model Videojet 6230
jest oparty na najnowszej technologii, która pozwala ograniczyć liczbę
błędów znakowania opakowań elastycznych i zmniejszyć całkowity koszt
posiadania (TCO) dzięki sprawdzonemu, opłacalnemu rozwiązaniu.
Łatwa w obsłudze drukarka 6230 jest
wyposażona w intuicyjny, kolorowy ekran
dotykowy i funkcję wybierania zadań jednym
dotknięciem przycisku w trybie WYSIWYG.
Kaseta o prostej konstrukcji mieści w sobie
700 m taśmy, co umożliwia obsługę dłuższych
przebiegów, i zapewnia łatwiejszy,
bezpieczniejszy sposób wymiany taśmy przy
minimalnym wpływie na produkcję.
Technologia kontroli jakości nadruków jest
standardowym elementem drukarki 6230
w przypadku korzystania z szablonów
utworzonych w oprogramowaniu CLARiSOFT™ lub
VideojetConnect Design. Proste narzędzia do
tworzenia kodu ograniczają liczbę czynności
wykonywanych przez operatorów, co przekłada się
na mniej błędów użytkowników oraz mniejszą
ilość odpadów i przeróbek.

Technologia pozwala unikać błędów drukowania
kodów, które często występują w przypadku
wytłaczania na gorąco lub innych mniej
zaawansowanych rozwiązań TTO, a wstępnie
zdefiniowane opcje zmniejszają liczbę czynności
wykonywanych przez operatorów.
Wyposażoną w łączność Bluetooth®* drukarka
Videojet 6230 można również sterować przez
telefon z systemem Android**, co upraszcza
interakcje operatorów z urządzeniem i całą linią
produkcyjną.
Drukarka Videojet 6230 to nowoczesne rozwiązanie,
które spełnia przyszłe oczekiwania.

* Do korzystania z aplikacji Videojet 6230 wymagana jest karta Bluetooth
USB. Firma Videojet gwarantuje działanie drukarki 6230 wyłącznie
z zalecanymi, dostarczonymi przez Videojet kartami Bluetooth USB, które
są zgodne z obowiązującymi przepisami FCC lub CE. Informacje na temat
dodatkowych certyfikatów wymaganych w danym kraju można uzyskać
w lokalnym urzędzie administracji państwowej.
** Aplikacja Videojet 6230 jest zgodna z systemem operacyjnym Android
4.4.4 (KitKat) i nowszymi wersjami. Telefon z systemem Android jest
wymagane do obsługi połączenia Bluetooth podczas korzystania z aplikacji
Videojet 6230.

® Z nak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Używanie tych znaków przez firmę Videojet odbywa się zgodnie z licencją.
Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
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Videojet 6230
Prosta obsługa dzięki
technologii kontroli jakości
nadruków

Łatwa obsługa
• Prosta w obsłudze kaseta z blokadą
przyciskową umożliwia szybką i łatwą
wymianę taśmy
• Intuicyjny, podobny do używanych
w tabletach, 5-calowy ekran dotykowy
z interfejsem CLARiTY™ stosowanym
w innych technologiach Videojet

• Sposób działania nie wymaga stosowania powietrza
technologicznego
• Oznakowania wysokiej jakości i drukowanie
z prędkością do 150 opakowań na minutę
• Pojedyncza głowica do druku przerywanego lub
ciągłego

Produktywność
w standardzie

• Niewielkie wymiary ułatwiają integrację z większością
linii produkcyjnych

• Precyzyjne sterowanie taśmą za pomocą
dwukierunkowych silników skokowych
minimalizuje odstęp między kodami
i ogranicza zużycie taśmy

Kontrola jakości nadruków

• Taśma o długości 700 metrów nie wymaga
tak częstej wymiany, jak w przypadku
systemów wytłaczania na gorąco lub innych
konkurencyjnych rozwiązań TTO

• Wbudowane oprogramowanie do kontroli jakości
nadruków ułatwia ograniczenie błędów operatorów,
co zmniejsza ilość odpadów i koniecznych przeróbek

• Prosta ścieżka taśmy umożliwia jej szybką
zmianę i pozwala zwiększyć wydajność
pracy
• Łączność Bluetooth® umożliwia operatorom
sterowanie drukarką za pomocą telefon
z systemem Android
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Zgodność z potrzebami
produkcyjnymi

• Podgląd wydruku WYSIWYG pozwala potwierdzić
wybór odpowiedniego oznakowania

• Znacznik czasowy w czasie rzeczywistym umożliwia
uniknięcie błędów dat
• Proste tworzenie oznakowań za pomocą
oprogramowania VideojetConnect
Design lub CLARiSOFT

Działanie prawie
całkowicie odporne
na błędy
Nowatorska konstrukcja
Drukarkę Videojet 6230 można
łatwo zintegrować z większością linii
produkcyjnych. Zaprojektowano ją z myślą
o prawidłowym działaniu w typowych
środowiskach produkcji.

Konstrukcja niewymagająca zasilania
powietrzem oferuje następujące korzyści:
•   Brak konieczności stosowania sprężonego
powietrza
•   Mniej części zużywalnych dzięki wyeliminowaniu
węży powietrznych i złączy
•   Stała jakość oznakowań dzięki większej precyzji
sterowania głowicą drukującą
•   Wyeliminowanie ryzyka związanego
z nieprawidłową regulacją powietrza przez
operatorów

Prosta konstrukcja
głowicy
drukującej

Łatwa
w użyciu
kaseta

Prosta
ścieżka
taśmy

Łatwość konserwacji
• Części zużywalnych jest mniej i można je
szybko i łatwo wymieniać, dzięki czemu klienci
mogą jak najszybciej przywracać pełną
sprawność linii produkcyjnej
• Konstrukcja głowicy drukującej umożliwia jej
prostą wymianę i nie wymaga dodatkowej
interwencji operatora w celu wznowienia
drukowania

Dwukierunkowe
silniki krokowe

Niezawodna,
przetestowana konstrukcja
metalowego trzpienia
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Projekt

Kontrola jakości
nadruków

Kontrola jakości nadruków w drukarce
6230 działa w przypadku szablonów
utworzonych w oprogramowaniu
Videojet CLARiSOFT, CLARiSUITE™ lub
VideojetConnect Design do obsługi
szablonów.

Kontrola jakości nadruków
1 Pełny widok wybranego nadruku
(WYSIWYG)
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2 Kontrola działań operatora
pozwalająca wyeliminować pomyłki

3 Znacznik czasu rzeczywistego

Zaawansowane sterowanie

Drukarka 6230 jest dostępna z funkcją Bluetooth®, która
umożliwia sterowanie za pośrednictwem aplikacji Videojet 6230
na telefon z systemem Android zamiast interfejsu HMI.

Cechy dotyczące wydajności

Urządzenie przenośne może działać
jako graficzny interfejs użytkownika
zastępujący dedykowany kontroler

Telefonu można używać jako modułu
pamięci do przenoszenia zadań między
oprogramowaniem VideojetConnect
Design i drukarką 6230

Telefon umożliwia wybieranie zadań na
podstawie kodu paskowego, co jeszcze
bardziej ogranicza ryzyko błędu człowieka

7

Poczucie pewności w standardzie
Firma Videojet Technologies jest światowym liderem w branży identyfikacji produktów,
oferującym rozwiązania do drukowania na bieżąco, znakowania i kodowania. Nasza oferta
obejmuje także płyny do konkretnych zastosowań oraz usługi LifeCycle AdvantageTM.
Naszym celem jest pomaganie klientom z branży pakowanych
artykułów konsumenckich, produktów farmaceutycznych
i wyrobów przemysłowych w zwiększaniu wydajności,
ochronie i rozwijaniu marek oraz nadążaniu za trendami rynku
i zmianami przepisów. Firma Videojet jest liderem technologii
i ekspertem w dziedzinie atramentowego druku ciągłego
(CIJ), termicznego druku atramentowego (TIJ), znakowania
laserowego, nadruku termotransferowego (TTO), znakowania
i etykietowania opakowań zbiorczych oraz różnych
technologii drukowania. Na całym świecie zainstalowano już
ponad 345 000 drukarek firmy Videojet.

Nasze urządzenia wykonują nadruki na ponad dziesięciu
miliardach produktów dziennie. Oferujemy pomoc w zakresie
sprzedaży, serwisu, szkoleń oraz stosowania naszych
rozwiązań za pośrednictwem ponad 4000 pracowników
biur firmy w 26 krajach na całym świecie. Ponadto
sieć dystrybucyjna firmy Videojet obejmuje ponad
400 dystrybutorów i producentów OEM, którzy obsługują
135 krajów.

Siedziba światowa
Biura sprzedaży i placówki
serwisowe firmy Videojet
Zakłady produkcyjno-rozwojowe
Kraje, w których znajdują się biura
sprzedaży i placówki serwisowe
firmy Videojet
Kraje, w których znajdują się biura
sprzedaży i placówki serwisowe
partnerów firmy Videojet

Zadzwoń pod numer 887 444 600
Napisz na adres handel.em@videojet.com
lub odwiedź stronę www.videojet.pl
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