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Jednoduchá použiteľnosť 
vďaka technológii 
kontroly kódov
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Dizajn

Súčasťou balíka na zvýšenie 
produktivity VideojetConnect™ je 
bezplatný cloudový nástroj na 
vytváranie šablón.

Vylepšite kvalitu tlače na flexibilné 
obalové materiály a výrazne znížte 
podiel chýb kódovania vďaka technológii 
termotransferovej tlače (TTO) od 
spoločnosti Videojet.
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Predstavujeme 
termotransferovú tlačiareň 
Videojet 6230
Tlačiareň 6230 je súčasťou skupiny tlačiarní Videojet TTO, ktorých 
primárnym cieľom je zvýšenie vašej produktivity. Tlačiareň 
Videojet 6230 pomocou najnovších technológií pomáha redukovať 
chyby pri tlači kódov na poddajné obaly, znižuje celkové náklady na 
vlastníctvo (TCO) a je tak osvedčeným a ekonomickým riešením. 

Tlačiareň 6230 sa jednoducho používa, 
disponuje intuitívnym ovládačom s farebnou 
dotykovou obrazovkou a funkciu výberu úloh 
jedným dotykom WYSIWYG. 

Jednoduchý dizajn kazety pojme až 700 m pásky, 
a teda umožňuje dlhé cykly a zároveň ponúka 
bezpečnejší a jednoduchší spôsob výmeny pásky 
s minimálnym dosahom na výrobu. 

Funkcia kontroly kódov tvorí štandardnú súčasť 
výbavy tlačiarne 6230 v prípade, ak používate 
šablóny vytvorené softvérom CLARiSOFT™ alebo 
softvérom na navrhovanie VideojetConnect 
Design. Tieto jednoduché nástroje na vytváranie 
kódov znižujú potrebu zásahov zo strany 
operátora, čo sa prejaví nižším počtom 
používateľských chýb a zredukovaním 
zbytočného odpadu a prerábania.

Eliminujte nepresne vytlačené kódy, ktoré sa 
bežne vyskytujú vtedy, keď sa používa 
technológia horúceho razenia alebo iná, menej 
dômyselná technológia TTO, a pomocou 
vopred definovaných možností znížte podiel 
zásahov operátora. 

Tlačiareň Videojet 6230 disponuje pripojením® * 
a možno ju ovládať aj zo zariadenia so 
systémom Android**, čo zjednodušuje 
komunikáciu obsluhy s tlačiarňou a výrobnou 
linkou. 

Tlačiareň Videojet 6230 prináša riešenie 
požiadaviek zajtrajška už dnes.

®  Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek používanie týchto značiek spoločnosťou Videojet je povolené na 
základe licencie. Ďalšie ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

* Na používanie aplikácie Videojet 6230 je potrebný USB adaptér 
Bluetooth. Činnosť tlačiarne Videojet 6230 je zaručená len 
s odporúčaným USB adaptérom Bluetooth Videojet.
** Aplikácia Videojet 6230 podporuje OS Android, verziu 4.4.4 
(KitKat) alebo novšiu. Keď používate aplikáciu Videojet 6230, na 
povolenie pripojenia prostredníctvom rozhrania Bluetooth sa 
vyžaduje zariadenie so systémom Android.



Jednoduchá 
použiteľnosť
• Jednoduchý dizajn kazety s páskou obsahuje 

uzamykací mechanizmus s tlačidlom, ktorý 
umožňuje rýchlu a ľahkú výmenu pásky.

• Intuitívny ovládač s dotykovou obrazovkou 
(5”) v štýle tabletu s rozhraním CLARiTY™, 
ktoré sa používa aj v iných technológiách od 
spoločnosti Videojet

Vyhovuje špecifickým 
výrobným potrebám 
•   Pracuje bez pneumatických súčastí, takže nie je 

potrebný prívod vzduchu

• Tlačí vysokokvalitné kódy rýchlosťou do 150 balení/min

• Jednoduchý dizajn tlačovej hlavy na prerušovanú alebo 
kontinuálnu tlač

• Kompaktný dizajn umožňuje ľahkú integráciu do 
väčšiny výrobných liniek

Integrovaná 
produktivita
•    Precízne ovládanie pásky s obojsmernými  

krokovými motormi minimalizuje medzery  
medzi kódmi a redukuje plytvanie páskou

• Dĺžka pásky 700 m umožňuje menej častú 
výmenu v porovnaní s kódovacími 
raznicami alebo inými konkurenčnými 
systémami TTO

• Jednoduchá dráha pásky zaisťuje rýchlu 
výmenu a efektívnejšiu prevádzku

• Pripojenie Bluetooth® umožňuje 
operátorovi ovládať tlačiareň zo 
zariadenia so systémom Android
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Videojet 6230
Jednoduchá použiteľnosť 
vďaka technológii 
kontroly kódov

Kontrola kódov
• Ukážka tlače (WYSIWYG) umožňuje 

operátorom overiť správny výber kódu

• Integrovaný softvér na kontrolu kódov 
pomáha redukovať chyby operátorov, ako 
aj zbytočný odpad a nutnosť prerábania

• Časové pečiatky v reálnom čase eliminujú 
chyby v dátumoch

• Využite výhody jednoduchého vytvárania 
kódov pomocou softvéru VideojetConnect 
Design alebo CLARiSOFT™



Invenčný dizajn

• Eliminácia nutnosti použitia stlačeného 
vzduchu

• Menší počet dielov, ktoré sa opotrebujú, 
vďaka eliminácii použitia vzduchových 
hadíc a konektorov

• Konzistentná kvalita kódov vďaka 
presnému ovládaniu tlačovej hlavy 

• Eliminácia rizika nesprávnej úpravy 
štandardného nastavenia vzduchu zo 
strany operátorov 
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Tlačiareň Videojet 6230 sa 
jednoducho integruje  
do väčšiny výrobných liniek  
a je určená do typických prostredí 
výrobných liniek. 

Prakticky 
bezchybná 
prevádzka

Jednoduchá údržba 
•  Dielov, ktoré sa opotrebúvajú, je menej 

a dajú sa rýchlo a poľahky vymeniť, vďaka 
čomu je možné rýchlo obnoviť 
požadovaný stav výroby

•  Tlačová hlava sa jednoducho vymieňa 
a na obnovu jej funkčnosti sa nevyžaduje 
žiadna ďalšia intervencia zo strany 
operátora

Bezvzduchová tlačiareň ponúka  
nasledujúce výhody: 

Jednoduché 
používanie  

kaziet

Jednoduchá  
dráha pásky

Obojsmerné  
krokové 

elektromotory

Robustná a  
časom overená 

kovová konštrukcia 
priebojníka

Jednoduchý  
dizajn tlačovej 
hlavy
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Dizajn

Funkcia kontroly kódov v tlačiarni 
6230 je k dispozícii spolu so šablónami 
vytvorenými v balíkoch Videojet 
CLARiSOFT, CLARiSUITE™ alebo 
softvéri na správu šablón dizajnu 
VideojetConnect Design.

1 Úplné zobrazenie vybratého 
kódu (WYSIWYG)

2 Kontrolovaný vstup operátora  
s cieľom predísť chybám

3 Pečiatka hodín v reálnom čase

Kontrola kódov

Kontrola kódov
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Výkonové vlastnosti

Pokročilé ovládanie

Tlačiareň 6230 je k dispozícii s možnosťou pripojenia Bluetooth®, 
vďaka čomu ju možno ovládať prostredníctvom aplikácie Videojet 
6230 v zariadení so systémom Android (namiesto HMI).

Mobilné zariadenie môže 
fungovať ako grafické 

používateľské rozhranie 
(namiesto vyhradeného ovládača)

Telefón je možné používať ako 
pamäťovú kartu na prenos úloh 

do softvéru na navrhovanie 
VideojetConnect Design 

a tlačiarne 6230

Telefón môže vyberať úlohy 
prostredníctvom  

čiarového kódu, čím sa znižuje  
riziko zlyhania ľudského faktora



Pokoj mysle ako súčasť štandardnej výbavy
Spoločnosť Videojet Technologies je popredným svetovým dodávateľom na 
trhu identifikácie produktov, riadkovej tlače, kódovania a označovania produktov, 
tekutín určených na špecifické aplikácie a podpory LifeCycle AdvantageTM.

Naším cieľom je udržiavať partnerskú spoluprácu so 
zákazníkmi v oblasti baleného spotrebného tovaru 
a podnikmi z oblasti výroby farmaceutík a priemyselných 
produktov s cieľom zvýšiť ich produktivitu, ochranu 
a rast ich značiek, ako aj zaisťovať súlad s najnovšími 
trendmi a nariadeniami v odvetví. Spoločnosť Videojet, 
s prihliadnutím na množstvo aplikačných expertov 
z radov zákazníkov a technologické prvenstvo v oblasti 
kontinuálnej atramentovej tlače (CIJ), termotlače (TIJ), 
laserového značenia, termotransferovej potlače (TTO), 
kódovania a označovania škatúľ a širokopásmovej 
tlače, sa môže popýšiť viac než 400 000 tlačiarňami 
nainštalovanými na celom svete.

Naši zákazníci sa spoliehajú na výrobky spoločnosti 
Videojet, ktoré im umožňujú aplikovať tlač na 
viac než desať miliárd produktov denne. Predaj 
zákazníkom, aplikácie, servis a podporu v oblasti 
školení realizuje tím priamych operácií, ktorý má 
viac než 4 000 členov v 26 krajinách na celom svete. 
Distribučná sieť spoločnosti Videojet navyše zahŕňa 
viac ako 400 distribútorov a výrobcov zariadení (OEM) 
s pôsobnosťou v 135 krajinách.

© 2021 Videojet Technologies Inc. Všetky práva vyhradené.
Spoločnosť Videojet Technologies Inc. vyznáva zásadu kontinuálneho 
zlepšovania produktov. Vyhradzujeme si právo na zmenu dizajnu alebo 
špecifikácií bez oznámenia.
  
Č. dielu SL000666
br-6230-sk-0821

Globálne ústredie

Obchodné a servisné zastúpenia 
spoločnosti Videojet

Výroba a vývoj produktov

Krajiny s obchodným a servisným 
zastúpením spoločnosti Videojet

Krajiny s partnerským obchodným 
a servisným zastúpením 
spoločnosti Videojet

Tel.: +421 903 806 767 
E-mail obchod.info@videojet.com
Navštívte stránku www.videojet.sk

Videojet Technologies Slovakia s.r.o.
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Slovensko


