Melhore o desempenho
da impressora e a
eficácia do operador

Jato de tinta contínuo

Videojet® 1580

Apresentando a 1580
Promovendo a melhoria
da impressora durante a
operação diária
Com mais de 40 anos de experiência no setor de codificação de jato de tinta contínuo (CIJ), a Videojet
oferece ainda outra impressora de jato de tinta que foi projetada para fornecer tranquilidade de uptime e
diretrizes para ajudar a garantir uma operação à prova de erros. A impressora de jato de tinta 1580
utiliza o consumo individual da impressora para avaliar e oferecer melhorias sobre a maneira como você
usa a impressora, ajudando a reduzir seu custo total de propriedade. Os alertas na tela fornecem
diagnósticos, análises e guias especializados para ajudá-lo a corrigir problemas da impressora que podem
afetar negativamente a produtividade da linha.

Você pode trabalhar por mais tempo sem intervenção
com a tecnologia opcional exclusivamente
desenvolvida CleanFlow™ desenvolvida para fornecer
máximo uptime sem necessidade de ar da planta.
O cabeça de impressão avançado apresenta
configuração, calibração e ajuste automáticos para
garantir que você receba um desempenho consistente
com mínima intervenção do operador.

Tenha qualidade de impressão consistente com o
recurso Dynamic Calibration™ que se ajusta
automaticamente às alterações de temperatura e
viscosidade.
Os componentes da Videojet SmartCell™ são rápidos e
fáceis de substituir em minutos, ajudando a garantir
que você receba produtividade máxima da linha e que
não haja tempo de inatividade adicional.
Disponível com o VideojetConnect™ Remote Service
opcional, a impressora de jato de tinta 1580 permite à
sua equipe acesso aos especialistas da Videojet para
aumentar a produtividade e resolver problemas em
potencial mais rapidamente.

Monitore as operações da sua
impressora para reduzir o custo
total de propriedade (TCO) com a
Videojet OPTIMiZE
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• interação do operador com a impressora
• condições ambientais ao redor da impressora
• manutenção da impressora

Interação

Reduza o

Com a Videojet OPTIMiZE, a impressora de jato de tinta
1580 pode avaliar a eficiência da impressora e, em retorno,
oferecer aos fabricantes sugestões para as seguintes
melhorias:

Condições
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A interface de usuário Videojet SIMPLICiTY™ reduz
bastante as interações do operador com a impressora,
ajudando a eliminar possíveis erros de usuário por meio
de uma tela touchscreen intuitiva e inspirada em tablet
de 10 polegadas.

Obter o melhor desempenho com a
impressora de jato de tinta Videojet 1580

Máximo uptime

Fácil de usar

• 	Evite indisponibilidade de linha e problemas com
qualidade de impressão com no mínimo oito horas
adicionais de tempo de execução usando um
tanque reserva de diluente que protege a produção
sob condições operacionais normais

• 	Elimine possíveis erros do usuário por meio da
interface Videojet SIMPLICiTY™ que reduz interações
do operador com a impressora

• 	Substitua os componentes de manutenção
preventiva de forma fácil e confiável, sem tempo
de inatividade de produção adicional
• 	Recupere-se em minutos de interrupções não
planejadas com o VideojetConnect™ Remote
Service opcional, minimizando a necessidade de
chamadas de serviço no local (dependendo da
disponibilidade local)

• 	Tela touchscreen inspirada em tablet de
10 polegadas, fácil de operar, com tradução para
o idioma nativo
• 	Personalize interfaces com assistentes integrados e
acesse tutoriais de vídeo guiados para tarefas de rotina
da impressora

Segurança do código

Alta produtividade

• 	Reduza a possibilidade de erros de codificação
com a funcionalidade de criação de mensagens
inteligentes

• 	Analise seus padrões de uso individuais e receba
oportunidades de melhoria da impressora por meio de
alertas na tela

• 	Automatize o conteúdo de código sem a
necessidade de interação do operador com regras
de mensagem definidas pelo usuário

• 	Tenha acesso aos especialistas técnicos com o toque
de um botão por meio do VideojetConnect™ Remote
Service opcional

• 	Facilite a criação de mensagens e a configuração de
trabalhos para começar a codificação de produtos
mais rapidamente

•	Opere de forma mais eficiente com a análise de tempo
de execução e relatórios detalhados, formando uma
parceria com o serviço da Videojet para melhorar ao
longo do tempo
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Fornecendo tranquilidade
de uptime

Tecnologia comprovada de
cabeça de impressão
A impressora de jato de tinta 1580 foi projetada para oferecer
maior uptime em sua linha de produção pela utilização de
tecnologia comprovada de cabeça de impressão da Videojet.
A impressora de jato de tinta 1580 está disponível com
um cabeça de impressão CleanFlow™ opcional que oferece
máximo uptime sem usar nenhum ar da planta. O design
perfurado ajuda a reduzir o acúmulo de tinta e exige menos
limpeza, permitindo operações mais longas sem intervenção.
As opções incluem um cabeça de impressão de 90 graus e
uma seleção de canhão de 60 ou 70 micra.

Substitua os
componentes de forma
fácil e confiável
A impressora de jato de tinta 1580 ajuda a reduzir
o tempo de inatividade de produção usando
componentes que foram desenvolvidos para os
intervalos de substituição programada, alinhados
com os ciclos de orçamentos. Os componentes
podem ser substituídos em minutos, oferecendo a
substituição de peças mais simples do mercado.
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Monitore o desempenho da
sua impressora de jato de
tinta 1580
Receba diagnósticos, análises
e guias na tela especializados
para ajudá-lo a corrigir
problemas da impressora que
podem afetar negativamente a
produtividade da linha.

Receba no mínimo oito
horas de tempo de execução
adicional com tanque reserva
de diluente
Evite indisponibilidade de linha com um tanque reserva de
diluente que protege a produção sob condições operacionais
normais. O tanque reserva de diluente continuará a operar
por no mínimo oito horas, mesmo depois que o cartucho de
fluido estiver vazio, fornecendo um amplo aviso prévio para
substituí-lo.

Experimente a capacidade de utilização fácil
com a interface Videojet SIMPLICiTY™
A interface Videojet SIMPLICiTY™ reduz bastante as interações do
operador com a impressora, ajudando a eliminar possíveis erros de
usuário por meio de uma interface touchscreen intuitiva e inspirada em
tablet de 10 polegadas.
A funcionalidade do tipo tablet aumenta a capacidade do operador de
aprender e de lembrar-se de uma interface comum, sem a necessidade de
treinamento adicional. A interface também tem vários idiomas incorporados.

Assistentes: guiando você em
cada etapa do processo
Assistentes integrados permitem que você
personalize a sua interface para ajudar a
garantir que os operadores vejam apenas
as opções necessárias. Regras à prova de
erros ajudam a definir: campos editáveis,
tipos de dados permitidos, restrições de
intervalo de datas etc., reduzindo muito as
interações e possíveis erros de usuário.
As instruções de vídeo passo a passo
orientam o operador por meio de
tarefas de rotina.

A criação inteligente de mensagens,
com regras de mensagens definidas
pelo usuário que podem automatizar
o conteúdo de código sem a
necessidade de interação de operação,
pode reduzir muito a possibilidade
de erros de codificação relacionados
ao usuário.

Aumente a
produtividade da sua
linha e a qualidade
de produção com o
Videojet LifeCycle
AdvantageTM
A Videojet 1580 utiliza análise avançada,
conectividade remota e a maior área
ocupada de serviços do setor para manter
nosso compromisso de uptime e melhorar as
operações ao longo do tempo, além de
ajudar você a se recuperar em minutos de
interrupções não planejadas.

Mantenha
o desempenho ideal da sua
impressora
Recupere-se
de falhas rapidamente e
mantenha a sua
produtividade
Melhore
a capacidade e a utilização
de sua impressora ao longo
do tempo
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Desenvolvida com a
produtividade em mente
Optimize

Videojet OPTIMiZE
A impressora de jato de tinta 1580 potencializa o software Videojet
OPTIMiZE e foi projetada para fornecer uma compreensão melhor de
como está o desempenho da sua impressora. Você pode evitar o tempo
de inatividade não planejado e melhorar o custo total de propriedade por
meio de dicas com base nas operações atuais da sua impressora.
Beneficie-se da eficiência aprimorada da impressora por meio de:
• Interações reduzidas do operador com a impressora, resultando em
menos erros de codificação, desperdício e retrabalho
• Recomendações para ajudar a melhorar as condições ambientais ao
redor da impressora, como a temperatura da fábrica
• Orientação sobre a manutenção da impressora, incluindo o uso de
fluidos e consumo de energia

Sem sujeira, sem desperdício
e sem erros Sistema de
Smart Cartridge™
O design de cartucho patenteado atende às suas metas de
economia de custo ao drenar todos os fluídos do cartucho
e oferece proteção adicional contra vazamentos durante o
manuseio e transporte.
Uma gama completa de tintas ecologicamente corretas e
fluidos especiais está disponível para a impressora de jato
de tinta 1580.

Manutenção simplificada do SmartCell™
Simplifique a manutenção de rotina com componentes Videojet SmartCell™
codificados por cores e fáceis de substituir. As peças trocadas pelo usuário
precisam ser substituídas anualmente, ou quando a impressora atingir
5 mil horas, o que acontecer primeiro.
Os alertas na tela fornecem notificações antecipadas de quando
uma peça precisa de substituição, permitindo que a manutenção
seja realizada em linha com as programações de produção.
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Acesso remoto com o VideojetConnectTM
Remote Service opcional*

A impressora de jato de tinta 1580 com VideojetConnect™ Remote Service oferece
capacidade de serviço remoto integrado.
Tenha acesso instantâneo à maior rede de especialistas de jato de tinta do mundo
ao seu alcance e traga o técnico diretamente à sua linha para auxiliar na solução
de problemas e na recuperação remota da impressora. Nenhuma outra tecnologia
oferece ajuda mais rápida para garantir que você tome as decisões corretas
quando necessário.
*Sujeito a disponibilidade em seu país

Alertas remotos:
Seja o primeiro
a saber

Painéis:
Seja o primeiro
a responder

Recuperação remota:
Seja o primeiro
a recuperar

** Uma engarrafadora de bebidas de liderança utilizou a gama
completa de capacidades da Videojet LifeCycle Advantage™ para
reduzir o tempo de inatividade não planejado da impressora em
85%. Utilizando o software de análise de dados VideojetConnect™
Remote Service, os especialistas de LCA da Videojet detectaram
uma tendência dos erros em muitas impressoras, identificaram
remotamente as causas de manutenção e uso inadequados e
alertaram o cliente, que então conseguiu implementar rapidamente
o treinamento específico do operador que reduziu muito o tempo de
inatividade não planejado da impressora.

Redução de 85% no
tempo de inatividade não
planejado da impressora**
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A tranquilidade é uma característica padrão
A Videojet em Portugal é líder mundial no mercado de identificação de
produtos, oferecendo produtos de impressão em linha, codificação e marcação,
fluidos específicos de aplicação e o produto LifeCycle AdvantageTM.
Nosso objetivo é formar uma parceria com os clientes nas
indústrias de bens de consumo embalados, farmacêuticos
e industriais, aumentando sua produtividade e protegendo
suas marcas, além de estar à frente das tendências do
mercado e cumprir as regulamentações do setor. Com nossos
especialistas em aplicações para clientes e tecnologia líder
em jato de tinta contínuo (CIJ), jato de tinta térmico (TIJ),
marcação a laser, impressão por transferência térmica (TTO),
codificação e identificação de caixas e uma ampla variedade
em impressão gráfica, a Videojet tem mais de 345 mil
unidades instaladas no mundo todo.

Nossos clientes confiam nos produtos da Videojet para fazer
a codificação em mais de dez bilhões de produtos todos
os dias. O suporte de vendas ao cliente, de aplicação, de
serviços e treinamento é oferecido por operações diretas com
uma equipe de mais de quatro mil integrantes em mais de
26 países. Além disso, a rede de distribuição da Videojet inclui
mais de 400 distribuidores e OEMs, atendendo 135 países.

Sedes mundiais
Escritórios de atendimento e vendas
da Videojet
Fabricação e desenvolvimento de
produtos
Países com vendas e atendimento
da Videojet
Países com vendas e atendimento
de parceiros da Videojet

Ligue para +351 215835990
Envie um e-mail para
ptgeral@videojet.com
ou acesse www.videojet.pt
VIDEOJET TECHNOLOGIES S.L.
Videojet Technologies em Portugal
Rua José Martinho dos Santos nº 5 loja 1
2615 - 356 Alverca do Ribatejo
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