Độ ổn định cao và chất
lượng in tuyệt vời

Máy in phun liên tục

Videojet® 1040

Máy in phun liên tục được thiết kế đặc biệt
mang lại hiệu năng cao đã được chứng minh
của Videojet, đáp ứng những
nhu cầu in mã (coding) thông
thường với chi phí thấp.

Trong hơn 40 năm qua, Videojet luôn phấn đấu cung cấp công
nghệ in ấn chất lượng cao cho các nhà sản xuất từ nhỏ đến lớn
trên toàn thế giới. Hiện nay, Videojet đã phát triển máy in phun liên
tục (CIJ) 1040, được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của những nhà sản xuất
có quy mô vừa và nhỏ. Không còn phải chấp nhận thời gian dừng máy không theo
kế hoạch và phải vệ sinh đầu in thường xuyên. Không còn phải chấp nhận chất
lượng mã in không ổn định. Và không còn phải chấp nhận sự bừa bộn và lãng phí
trong sản xuất. Máy in Videojet 1040 CIJ giải quyết những thách thức này, mang lại
sự ổn định về hiệu năng và chất lượng in ấn cao.

Sự ổn định của máy in
Đầu in Tự động làm sạch cho phép sử dụng
liên tục đến 12 ngày mà không cần vệ sinh
Tính năng Dynamic Calibration™ tự động
cân chỉnh các thông số in theo sự thay đổi
nhiệt độ và độ ẩm mà không cần sự can
thiệp của người vận hành
Khởi động tin cậy và in sau thời gian tắt máy
lên đến hai ngày
Chất lượng in
Công nghệ phun giọt mực chính xác tạo
chữ sắc nét trong nhiều môi trường in ấn với
nhiều tốc độ
Công nghệ đầu phun cho phép tạo các ký
tự có kích thước khác nhau cho các mã chất
lượng cao cả trên sản phẩm chính và bao bì

Ít mã in lỗi hơn
Chọn lựa tác vụ bằng hình ảnh và xem trước
bố cục giúp người vận hành đảm bảo mã in
chính xác
Nhập dữ liệu có hướng dẫn và tự động chèn
ngày tháng và thời gian giúp giảm nguy cơ
lãng phí và in lại do mã sai
Chức năng in mã tự động sử dụng bộ phận
phát hiện sản phẩm (tùy chọn) để điều chỉnh
theo tốc độ dây chuyền thay đổi mà không
cần bộ đồng tốc (encoder)
Sử dụng đơn giản
Màn hình cảm ứng màu 7” có giao diện trực
quan dễ sử dụng, cần ít bước hơn để nhập mã,
giảm yêu cầu đào tạo công nhân vận hành
Hệ thống bình nguyên liệu Smart Cartridge™
đảm bảo sử dụng đúng loại nguyên liệu
Thiết kế dạng module giúp thay phụ tùng dễ
dàng, rút ngắn thời gian ngừng máy

Không bừa bãi, không lãng phí,
không nhầm lẫn
Hệ thống bình nguyên liệu Smart Cartridge™
chứa một chip siêu nhỏ đảm bảo sử dụng đúng loại
nguyên liệu và cảnh báo người vận hành biết nếu
hộp nguyên liệu bị lắp sai.
Thiết kế độc đáo đảm bảo rút toàn bộ chất lỏng
từ Cartridges mà không lãng phí, tận dụng tối đa
và tiết kiệm chi phí.

Mực in với chất lượng không thể so sánh
Các loại Mực có thành phần hóa học tiên tiến và có chất lượng đã
được kiểm chứng của chúng tôi được thiết kế cho các ứng dụng
và môi trường sản xuất hiện nay, mang lại hiệu suất tối ưu và thời
gian hoạt động tối đa.
Được thử nghiệm nghiêm ngặt tại các điều kiện môi trường
khác nhau
Sự tương thích hóa học giữa các chất lỏng và phần cứng giúp
ngăn ngừa sự xuống cấp sớm
Tuân thủ các tiêu chuẩn về độ tinh khiết và lọc nghiêm ngặt
và được kiểm tra 100% số lô hàng

Đầu in tiên tiến độc đáo
Chức năng tự động làm sạch giúp giảm mực tích tụ bên trong
đầu phun, cho phép máy in chạy lâu hơn giữa các kỳ vệ sinh.
Công nghệ phun giọt mực chính xác sử dụng các thuật toán
phần mềm tiên tiến để kiểm soát đường bay của từng giọt mực
cho chất lượng in mã tuyệt vời ở nhiều môi trường tại nhiều
tốc độ.

Hướng dẫn mẫu in Videojet® 1040
Mô tả

Một dòng 5x5

Một dòng 5x7

Một dòng 7x9

Một dòng 9x12

Một dòng 10x16

Hai dòng 5x5

Hai dòng 5x7

Hai dòng 7x9

Hai dòng 9x12

Hai dòng 12x16, 5x7

Ký tự ngược/đảo (Lật chữ/đảo chữ)
Phù hợp với mọi hướng di chuyển
của dây chuyền sản xuất và với nhiều
hướng sản phẩm đặt trên dây chuyền

Hình ảnh và logo

Tất cả hình ảnh được in ở 60dpi

Mẫu in

Videojet® 1040
Máy in phun liên tục
Tốc độ dây chuyền

Bình chứa chất lỏng

Có thể in 1 đến 2 dòng với tốc độ lên đến:
In Một dòng = 130m/phút (426,5ft/phút)
In Hai dòng = 50m/phút (164ft/phút)

Ink Smart Cartridge™750ml (0,793 lít Anh)
Make-up Smart Cartridge™ 750ml (0,793 lít Anh)

Cấu hình ma trận font chữ

5°C đến 45°C (41°F đến 113°F)
0% đến 90% độ ẩm tương đối không ngưng tụ

Một Dòng: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 12x12, 12x16
Hai Dòng: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 12x12

Chiều cao ký tự danh định
Có thể lựa chọn từ 0,079” (2mm) đến 0,295” (7,5mm), tùy thuộc vào font chữ

Khoảng cách từ đầu in đến sản phẩm
Từ 5mm đến 15mm (0,20” – 0,59”), với chất lượng in được tối ưu cho
12mm (0,47”)

Dải nhiệt độ/độ ẩm

Thông số nguồn điện
Nguồn cung cấp điện danh định 100-120/200-240 VAC
ở 50/60 Hz., 60W

Trọng lượng gần đúng
15kg (33,1lbs)

Tùy chọn giao diện người dùng:
[12.48in] 317mm

Bộ ký tự
Nga/Bulgari, Thổ Nhĩ Kỳ/Bắc Âu, Hy Lạp, Ả Rập, Hebrew (Do Thái),
Đông Âu và Châu Âu/Mỹ

Ngôn ngữ và lựa chọn giao diện

[13.81in] 351mm

Màn hình TFT-LCD cảm ứng 178mm (7,0”) dễ vận hành và cần ít bước
hơn để nhập mã

Tiếng Anh, tiếng Ả Rập, Bungari, Cộng hòa Séc, Pháp, Hy Lạp, Hebrew
(Do Thái), Hungary, Ba Lan, Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha,
Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Việt

Giao tiếp dữ liệu
USB 2.0
[16.40in] 417mm

Bộ nhớ mẫu tin
Lên đến 15 mẫu tin

15
16

Cấp độ bảo vệ
Đầu in
Đầu in gia nhiệt
Kích thước đầu phun: 60 micron
[.75in]
19mm

Chiều dài dây đầu in
Rất mềm dẻo
Chiều dài: 2m (6,6’), chịu MEK

[19.04in] 484mm

Tiêu chuẩn IP43; không cần nguồn khí nén; tủ bằng thép không gỉ
7

87 4
[11.02in] 280mm

62mm

[12.99in] 330mm

[2.42in]

[9.25in] 235mm
[14.13in] 359mm

[14.72in] 374mm

[15.00in] 381mm

[15.40in] 391mm

[10.96in] 278.5mm
[9.78in] 248.5mm

[1.63in]
41.28mm

[.40in]
10.2mm

[.98in]
25.0mm

[8.21in] 208.5mm

[.51in]
13.0mm

“Thảnh thơi cho người dùng” là tiêu chuẩn hàng đầu
Videojet Technologies là công ty hàng đầu thế giới trong thị trường
nhận dạng sản phẩm, cung cấp các sản phẩm in dòng, mã (coding),
và marking, các nguyên liệu cụ thể theo sản phẩm, và các dịch vụ theo
chu kỳ của sản phẩm.
Mục tiêu của chúng tôi là hợp tác với khách hàng trong các
lĩnh vực đóng gói hàng hóa tiêu dùng, dược phẩm và hàng
công nghiệp để nâng cao năng suất, bảo vệ và phát triển
thương hiệu của khách hàng, và luôn đi trước các xu hướng
và các quy định của ngành. Với đội ngũ chuyên gia ứng
dụng cho khách hàng của chúng tôi và công nghệ dẫn đầu
về in phun liên tục (CIJ), in phun nhiệt (TIJ), in Laser Marking,
in truyền nhiệt (TTO), in mã và nhãn lên thùng, in mảng rộng,
Videojet đã lắp đặt hơn 325.000 máy in trên toàn thế giới.

Khách hàng của chúng tôi dùng các sản phẩm Videojet
để in hơn mười tỷ sản phẩm mỗi ngày. Hoạt động bán
hàng, ứng dụng, dịch vụ và hỗ trợ đào tạo được cung cấp
trực tiếp bởi hơn 3.000 nhân viên ở 26 quốc gia trên toàn
thế giới. Ngoài ra, mạng lưới phân phối của Videojet gồm
hơn 400 nhà phân phối và nhà sản xuất OEM, phục vụ cho
135 quốc gia.

Trụ sở chính toàn cầu
Các văn phòng Bán hàng
& Dịch vụ Videojet
Sản xuất & Phát triển sản phẩm
Các quốc gia có Bán hàng
& Dịch vụ của Videojet
Các quốc gia có các Đối tác
Bán hàng & Dịch vụ cho Videojet

Gọi (65) 6444 4218
Email marketing.singapore@videojet.com
hoặc truy cập www.videojet.sg
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