Nadruk termotransferowy

Videojet® 6210
Atrakcyjna cenowo drukarka Videojet 6210
zapewnia maksymalną niezawodność
i wydajność drukowania zmiennych obrazów
o wysokiej rozdzielczości na elastycznych
opakowaniach i etykietach.

Drukarka termotransferowa (TTO) Videojet® 6210 to
sprawdzone, ekonomiczne urządzenie dla
użytkowników, którzy chcą zrezygnować z rozwiązań
analogowych, takich jak wytłaczanie na gorąco
i znakowarki rolkowe, na rzecz urządzeń cyfrowych.
Doskonale sprawdza się w przypadku drukowania na
opakowaniach elastycznych na wolniejszych liniach
działających w trybie przerywanym lub ciągłym.
Model 6210 znakomicie nadaje się do nanoszenia
danych zmiennych na opakowania przekąsek,
wyrobów piekarniczych i cukierniczych, mrożonek
oraz pakowanych w worki świeżych warzyw
i suszonych owoców.

Wydłużony czas działania

Kontrola jakości nadruków

• Bezsprzęgłowy napęd taśmy utrzymuje ją w stałym napięciu, co
praktycznie eliminuje zrywanie taśmy i związane z tym przestoje.

• Zaawansowane oprogramowanie drukarki znakującej praktycznie
eliminuje błędy konfiguracji.

• Taśmę można łatwo uzupełnić dzięki prostej konstrukcji kasety
taśmy.

• Ryzyko popełnienia błędu przez operatora jest ograniczone
dzięki szeregowi reguł i uprawnień wybieranych przez klienta oraz
prostemu systemowi wyboru informacji.

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

• Kolorowy ekran dotykowy z obsługą WYSIWIG redukuje błędy
konfiguracji.

Produktywność w standardzie

Prostota obsługi

• Dwukierunkowy napęd taśmy pozwala na odzyskanie
niewykorzystanej taśmy po każdym cyklu drukowania.

• Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika z 5,7-calowym kolorowym
wyświetlaczem dotykowym umożliwia sterowanie z pomocą ikon,
tym samym przyspieszając i ułatwiając proces konfiguracji

• System zapewnia większą liczbę nadruków na rolkę taśmy
i obniżenie kosztów posiadania.
• Urządzenie umożliwia wykonywanie nadruku wysokiej jakości
o rozdzielczości 300 dpi i szerokości do 32 mm (1,26 cala)
z szybkością do 125 opakowań na minutę.

• Zmienne dane pól daty i godziny są automatycznie aktualizowane,
co pozwala uniknąć praco- i czasochłonnej wymiany stempli.

Videojet® 6210
Nadruk termotransferowy
Głowica drukująca

Połączenia zewnętrzne

32 mm, 300 dpi (12 punktów/mm)

Karta pamięci USB, port RS232 (tylko przesyłanie danych binarnych)

Obszar wydruku

Wejścia zewnętrzne

Tryb ciągły: maks. 32 mm x 40 mm (1,26 x 1,57 cala)
Tryb przerywany: maks. 32 mm x 34 mm (1,26 x 1,34 cala)

Uruchomienie drukowania
Wstrzymanie drukowania
Enkoder kwadraturowy (brak obsługi pojedynczej fazy)

Tryby drukowania
Jedno urządzenie umożliwia drukowanie w trybie ciągłym lub przerywanym

Wyjścia zewnętrzne

Tryb przerywany: od 50 mm/s do 200 mm/s (od 2,0 cala/s do 7,9 cala/s)
Tryb ciągły: od 40 mm/s do 500 mm/s (od 1,6 cala/s do 19,7 cala/s)

Błąd
Ostrzeżenie
Zajęty
Drukowanie

Interfejs operatora

Doprowadzenie powietrza

5,7-calowy kolorowy ekran LCD QVGA CSTN (240 x 320 pikseli)
Podgląd wydruku WYSIWYG
Zintegrowana diagnostyka
3-poziomowe zabezpieczenie hasłem
Obsługa wielu języków

4–6 bar, regulacja lokalna

Szybkość drukowania

Napęd taśmy

Zasilanie
90–240 V AC 50/60 Hz

Temperatura pracy
5–40°C (41–104°F)

Półprzewodnikowy, dwustronny, bezsprzęgłowy napęd taśmowy z funkcjami:
• detekcji zerwania taśmy
• detekcji końca rolki
• wskaźnika zużycia taśmy
• trybu oszczędzania taśmy — z przeplotem (50% oszczędność taśmy)
Pełna obsługa pobierania czcionek Windows® TrueType®
Stałe i zmienne dane tekstowe i numeryczne
Dane tekstowe i numeryczne wprowadzane przez użytkownika (w tym w języku
chińskim)
Elastyczne formaty daty/godziny (oparte o zegar czasu rzeczywistego)
Automatyczne obliczanie terminu przydatności do spożycia
Elastyczne formaty kodów zmian

7,30"
185,30 mm

4,68"
118,90 mm

Możliwości drukowania

6,46"
164,00 mm

7,53"
191,25 mm

6,20"
158,00 mm

Długość taśmy
700 metrów (766 jardów); dostępne są różne gatunki i kolory taśmy

Szerokości taśmy
22 mm i 33 mm (0,87 cala i 1,30 cala)

Zarządzanie obrazami
Obrazy utworzone za pomocą oprogramowania CLARiSOFTTM dla modelu VJ6210
Obrazy przechowywane lokalnie w pamięci wewnętrznej drukarki (pojemność 128 MB)
Obrazy wczytane z karty pamięci USB lub poprzez port RS232

6,28"
159,60 mm

3,81"
96,90 mm

Oprogramowanie do konfiguracji znakowarki zdalnej
Menedżer konfiguracji CLARiTYTM (w zestawie)

1,03"
26,20 mm

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