Złoty standard w integracji
rozwiązań do śledzenia
i monitorowania

Termiczny druk atramentowy

Wolke m610® oem

Inżynieria marki Wolke — zwarta
konstrukcja, doskonałe parametry
Złoty standard w zastosowaniach związanych ze śledzeniem
i monitorowaniem

Wolke — zaufany lider innowacji w dziedzinie
termicznego druku atramentowego

Realizacja obecnych i przyszłych
wymagań w zakresie serializacji

W 2000 roku firma Wolke wprowadziła na rynek pierwszy system druku w wysokiej
rozdzielczości o niskich wymaganiach konserwacyjnych. W rezultacie stała się zaufanym
liderem w dziedzinie znakowania z użyciem technologii termicznego druku
atramentowego (TIJ) na potrzeby zastosowań reprezentujących wysoką wartość. Na
całym świecie pomyślnie działa ponad 10 000 urządzeń. W oparciu o wcześniejsze
sukcesy, inżynierowie firmy Wolke stworzyli m610 oem — kolejny szczyt techniki.
Urządzenie m610 oem, o inteligentnej konstrukcji i praktycznej budowie, zapewnia
rewelacyjną wszechstronność pod względem integracji, a ponadto najbardziej
zaawansowaną w branży obsługę danych oraz funkcje śledzenia i monitorowania w skali
globalnej.

Serializacja to tradycyjna specjalność firmy Wolke.
Potwierdzeniem jest drukarka m610 oem.

Model m610 oem oferuje pełną zgodność wsteczną ze znanym i sprawdzonym
modelem m600 advanced, umożliwiając stosowanie tych samych protokołów
komunikacji zdalnej, głowic drukujących, plików układów oraz akcesoriów. Mimo to
m610 oem stanowi zupełnie nową klasę systemu znakowania na potrzeby śledzenia
i monitorowania.

Niezrównana elastyczność w zakresie integracji
Kontroler m610 oem jest nawet o 60% mniejszy niż w porównywalnych drukarkach TIJ,
dzięki czemu integratorzy i producenci OEM systemów serializacyjnych otrzymują do
dyspozycji wyjątkowo małe i lekkie rozwiązanie. Możliwość montażu w 18 orientacjach
i 4 wyjątkowe konstrukcje głowic drukujących pomagają zaradzić typowym trudnościom
w integracji z wysokiej klasy maszynami do pakowania i serializacji. Możliwość
podłączenia nawet 6 głowic drukujących zapewnia uniwersalność systemu. Jeden
kontroler pozwoli Ci drukować do sześciu niepowtarzalnych kodów jednocześnie lub
korzystać z trzech grup głowic drukujących. Takie rozwiązanie pozwala dwukrotnie
zwiększyć czas produkcji między wymianami wkładu z atramentem albo wymieniać
wkłady bez konieczności zatrzymywania linii.
3,5-calowy jednokierunkowy wyświetlacz kontrolera umożliwia proste przewijanie
zawartości ekranu do informacji diagnostycznych bez ryzyka przypadkowego
wprowadzenia danych czy zmiany konfiguracji. Zarządzanie całością pracy i ustawień
drukarki odbywa się wyłącznie za pomocą interfejsu HMI linii pakującej, co umożliwia
uzyskanie niezrównanego poziomu bezpieczeństwa. Dodatkowo zdalny interfejs oparty
na przeglądarce internetowej zapewnia prostą i elastyczną konfigurację z 4-poziomową
ochroną hasłem użytkownika i kompleksową rejestracją aktywności, umożliwiając
nadzór nad dostępem do drukarki i zachowanie zgodności z normą CFR 21, część 11.

Urządzenie Wolke m610 oem wyznacza standard dla nowej
generacji projektów z zakresu śledzenia i monitorowania:
• nowy potężny sprzęt procesorowy i ogromny bufor danych
do zarządzania serializowanymi rekordami;
• zatwierdzone zdalne polecenia Wolke i protokoły obsługi
danych;
• czcionki TrueType® w kodowaniu Unicode do projektów
globalnych;
• innowacyjne podejście do komunikacji asynchronicznej.
Aktywne alerty protokołu UDP (User Datagram Protocol)
zapewniają nowe możliwości w zakresie proaktywnego
powiadamiania systemu hosta o zdefiniowanych zdarzeniach,
takich jak osiągnięcie skonfigurowanego progu bufora
bezpieczeństwa. Ponadto dzięki potwierdzaniu drukowanych
rekordów w trybie „jeden do jednego” system hosta otrzymuje
dokładne informacje o tym, które oznakowania zostały
przetworzone, co eliminuje ryzyko utraty lub zmarnowania
oznakowań, nawet w sytuacji przerw w dostawie prądu.

Dokumentacja IQ/OQ
Firma Videojet dostarcza dokumentację IQ/OQ, która ułatwia
instalację i rozruch drukarki Wolke m610 OEM oraz zachowanie
zgodności z wymogami GAMP® 5.

Sprawdzona technologia
i 5-letnia gwarancja*
* Gwarancja podlega lokalnym zasadom gwarancyjnym Wolke/Videojet w poszczególnych krajach

Wydajna obsługa danych
Bezpieczne, niezwykle szybkie przetwarzanie
z prędkością 20 unikatowych rekordów na sekundę
oraz drukowanie kodów kreskowych 2D DataMatrix
lub GS1 128.

Elastyczny interfejs WWW umożliwia łatwe
sterowania drukiem z dowolnego interfejsu
użytkownika na dużym ekranie.

Produktywność dzięki innowacjom
Technologia Perpetuo Print ModeTM
wydłużająca przebiegi produkcyjne.
Uzupełnianie atramentu bez zatrzymywania
linii.

Integracja
Bardzo łatwa integracja w szafce dzięki kompaktowemu,
uniwersalnemu mocowaniu kontrolera. Niska emisja ciepła za
sprawą zasilania 24 V DC.

300 dpi/300 dpi

438 nl* atramentu na wydruk

300 dpi/240 dpi

407 nl atramentu na wydruk

300 dpi/180 dpi

386 nl atramentu na wydruk

* Wydrukowano
atramentem WLK660068
Premium Black

Zaawansowane innowacje sprzyjające produktywności

* nl = nanolitr = jedna miliardowa litra
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Dynamic Print Intensity™
Technologia Dynamic Print Intensity™ umożliwia ustawienie różnych rozdzielczości
DPI dla kodów kreskowych i tekstu w jednej głowicy drukującej, co przekłada się na
więcej wydruków z jednego wkładu oraz optymalizację zużycia atramentu.
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Atramenty o nowych
możliwościach
Specjalna gama atramentów TIJ firmy Wolke
została zoptymalizowana pod kątem
krytycznych zastosowań. Zapewniają one
nadzwyczajny kontrast i światłotrwałość
wydruków, a przy tym długi czas otwarcia.

Wolke Premium Black (czarny)
Premium Black to szybkoschnący, niezawodny
atrament gwarantujący niezrównane wydruki
o wysokim kontraście. Atrament został specjalnie
opracowany przez Videojet pod kątem systemów
TIJ firmy Wolke, w których optyczna gęstość oraz
bardzo ciemne oznakowania są warunkiem
niezawodnego skanowania kodów kreskowych
lub tekstu. Kody o wysokim kontraście drukowane
atramentem Premium Black cechuje znakomita
światłotrwałość klasy WS 6*.
Czarny tusz Wolke Global Black
Ten wyjątkowy, oparty na zastrzeżonej formule
tusz TIJ łączy długi czas otwarcia z szybkim
wysychaniem i doskonale nadaje się do
drukowania na niemalowanych i powlekanych
powierzchniach oraz innych podłożach
papierowych. Czarny tusz Wolke Global Black
nawet po długich przerwach imponuje wysoką
jakością druku.

Cztery konstrukcje głowic drukujących
zapewniające możliwość integracji
w ograniczonej przestrzeni
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Wolke Water-Resistant Black (czarny
wodoodporny)
Water-Resistant Black to bardzo dobre rozwiązanie
w przypadku produktów wilgotnych i/lub
zimnych.
Specjalna receptura minimalizuje ściekanie
i rozmazywanie się atramentu w sytuacji, gdy
opakowanie jest wystawione na działanie wilgoci
lub kondensacji po drukowaniu. To rozwiązanie
nadaje się szczególnie do stosowania w łańcuchu
chłodniczym produktów farmaceutycznych.
Czarny tusz rozpuszczalnikowy Wolke Black
Solvent
Tusz Global Solvent otwiera nowe możliwości
zastosowania technologii TIJ, umożliwiając
znakowanie na wielu materiałach nieporowatych,
takich jak kartony błyszczące, aluminiowe folie
blistrów, etykiety powlekane czy miękkie tworzywa
sztuczne.
Mimo że pod względem przylegania ustępuje
tuszom MEK, Global Solvent otwiera urządzeniom
TIJ firmy Wolke drogę do nowych zastosowań
w znakowaniu materiałów farmaceutycznych
innych niż kartonowe pudełka.
* WS 6 = ocena bardzo dobra wg skali niebieskiej wełny;
standardowy papier APCO II/II wg normy DIN ISO 12040.

Wolke m610® oem
Termiczny druk atramentowy
Sprzęt
Prędkość linii/rozdzielczość

Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej

Maks. 300 m/min (984 stopy/min)
Maks. rozdzielczość 600x600 dpi
Prędkość linii zależy od wybranej rozdzielczości druku

Zasilanie zewnętrzne 24 V DC, 150 W

Wyświetlacz
3,5-calowy wyświetlacz rezystancyjny; obraz obracany automatycznie wg orientacji
urządzenia

Pamięć
PAMIĘĆ 512 MB
Bufor danych zmiennych z możliwością konfiguracji

Łączność do przesyłu danych
Koder różnicowy, złącze we/wy 24 V DC, Ethernet, TCP/IP, FTP, USB-A

Wymiary kontrolera
220 mm (8,7 cala) (długość) x 200 mm (7,8 cala) (szerokość) x 80 mm (3,15 cala)
(wysokość)

Głowica drukująca
Maksymalną elastyczność zapewnia możliwość podłączenia do 6 głowic drukujących,
które mogą drukować jednocześnie
Do wyboru 4 konstrukcje głowic drukujących zapewniające optymalną integrację
w ograniczonej przestrzeni

Stopień ochrony
IP20 (kontroler)

Zakres temperatur/wilgotności
Od 5 °C do 45 °C
Wilgotność bez kondensacji

Masa w przybliżeniu (kontroler)
2,2 kg (4,85 funta)

Oprogramowanie
WebServer
Prosty interfejs użytkownika
Funkcja edytowania informacji
Pojedyncze logowanie
Zintegrowana rejestracja zdarzeń
Edycja na ekranie dotykowym
Szybka edycja pozycji

Liniowe kody kreskowe
EAN8, EAN13, UPC-A/E, CODE128, EAN128, GS1 Databar spiętrzony/ograniczony, 2/5i,
Codabar, CODE39

Kody 2D
Pełna gama do wyboru, w tym DataMatrix, QR, GS1, PPN, HIBC itd.

Języki do wyboru
angielski, arabski, bułgarski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, chorwacki, czeski,
duński, fiński, francuski, grecki, hebrajski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański,
niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, szwedzki, tajski, turecki, węgierski,
wietnamski i włoski

Wolke Label CreatorTM
Obsługa czcionek True Type® Fonts
Umożliwia edycję i aktualizację istniejących etykiet urządzenia m600 advanced

Unicode (UTF8)

Kompaktowa konstrukcja

Możliwość drukowania w pełni zmiennych oznakowań ze znakami innymi niż łacińskie.
Przykłady: 구름; облако; €

Urządzenie Wolke m610 oem wymaga do 60% mniej miejsca w szafce
elektrycznej niż porównywalne rozwiązania do termicznego druku
atramentowego.
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Bogate możliwości
montażu
W sumie 18 opcji montażu w różnych
orientacjach, do wyboru m.in. wsporniki
do montażu powierzchniowego lub na
szynie DIN, zoptymalizowane pod kątem
szafek do śledzenia i monitorowania.
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Poczucie pewności w standardzie
Firma Videojet Technologies jest światowym liderem w branży identyfikacji,
znakowania i kodowania produktów. Nasza oferta obejmuje szeroki asortyment
atramentów do każdej powierzchni oraz profesjonalny serwis urządzeń.
Naszym celem jest pomaganie klientom z branży pakowanych
artykułów konsumenckich, produktów farmaceutycznych
i produktów przemysłowych w zwiększaniu wydajności,
ochronie i rozwijaniu marek oraz nadążaniu za trendami
na 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 w firmach klientów 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 globalna
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
lub stronę www.wolke.com
Videojet Technologies Sp. z o.o
Ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa, Polska
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