
Termotransferová tlač

Videojet 6230
Tlačiareň Videojet 6230 ponúka 
jednoduchosť použitia s integrovanými 
funkciami kontroly kódov na významné 
zníženie nákladných chýb počas kódovania 
na poddajný podklad. 

Dosiahnite vyššiu spoľahlivosť a vyššiu kvalitu kódov vďaka 
termotransferovej tlačiarni Videojet 6230 (TTO). Ide 
o bezvzduchovú tlačiareň s najvšestrannejšou inštaláciou do 
výrobnej linky. Tlačiareň 6230 ponúka integrovanú funkciu 
kontroly kódov a jednoduchosť použitia na obmedzenie chýb 
kódovania poddaných podkladov. 

Funkcia kontroly kódov tvorí štandardnú súčasť výbavy tlačiarne 
Videojet 6230 v prípade, ak používate šablóny vytvorené 
softvérom CLARiSOFT™ alebo dizajnovým softvérom 
VideojetConnect™. 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. Tlačiareň 6230 disponuje pripojením Bluetooth®* 
a možno ju ovládať aj z telefónu so systémom Android**, čo 
zjednodušuje komunikáciu obsluhy s výrobnou linkou.

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 

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 
z telefónu so systémom Android 

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

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™ 

  *  Na používanie aplikácie Videojet 6230 je potrebný USB adaptér Bluetooth. Tlačiareň Videojet 6230 bude fungovať iba s odporúčanými adaptérmi Bluetooth USB od spoločnosti Videojet, ktoré 
spĺňajú nariadenia FCC alebo CE. Obráťte sa na miestne úrady a zistite, či sa vo vašej krajine nevyžadujú ďalšie špecifické certifikácie. 

** Aplikácia Videojet 6230 podporuje OS Android, verziu 4.4.4 (KitKat) alebo novšiu. Pri používaní aplikácie Videojet 6230 je potrebné v telefóne so systémom Android povoliť tethering cez Bluetooth.



Videojet® 6230
Termotransferová tlač
Tlačová hlava
32 mm, 200 dpi (8 bodov/min)

Oblasť tlače
Kontinuálny režim: max. 32 mm × 100 mm (1,26" × 3,93")
Prerušovaný režim: max. 32 mm × 47 mm (1,26" × 1,85")

Režimy tlače
Kontinuálny a prerušovaný v rovnakom strojnom zariadení

Rýchlosť tlače
Prerušovaná: 50 mm/s až 300 mm/s(2,0"/s až 11,8"/s)
Kontinuálna: 40 mm/s až 500 mm/s (1,6"/s až 19,7"/s)

Rozhranie operátora
5,0" farebný QVGA CSTN LCD a dotyková obrazovka (800 × 480 pixelov)
Ukážka pred tlačou WYSIWYG
Integrovaná diagnostika
3 úrovne ochrany heslom
Viacjazyčná podpora 

Pohon pásky
Polovodičový obojsmerný bezspojkový pohon pásky vrátane 
 • Detekcia pretrhnutia pásky
 • Detekcia konca cievky
 • Indikácia spotreby pásky
 • Režim úspory pásky: Radiálny

Možnosti tlače
Plná podpora pre písma typu Windows® TrueType® (možnosť stiahnutia)
Fixný a variabilný text a číselné údaje
Používateľom zadaný text a číselné údaje (vrátane čínštiny)
Flexibilné formáty dátumu a času (na základe interných hodín v reálnom čase)
Automatické výpočty dátumu najneskoršej spotreby
Flexibilné formáty kódov pracovných zmien

Čiarové kódy
Kódy EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E a QR

Dĺžka pásky
Max. 700 m (766 yardov), k dispozícii v rôznych triedach a farbách 

Šírky pásky 
Min. 0,8" (20 mm), max. 1,3" (33 mm)

Správa obrazov
Dizajn
  Videojet CLARiSOFTTM CLARiSUITETM alebo softvér VideojetConnectTM na 

správu šablón dizajnu
 Úložisko
  Vnútorná pamäť 30 MB, možnosť rozšírenia na 4 GB
 Nahrávanie správ
 Pamäťová karta USB
 Ethernet
 RS232 
 Aplikácia Videojet 6230* prostredníctvom rozhrania Bluetooth**

Softvér na správu siete
CLARiNETTM 

Softvér na vzdialenú konfiguráciu kódovača
Správca konfigurácie CLARiTYTM (tvorí súčasť výbavy)

Externá komunikácia
Pamäťová karta USB, ethernet, RS232, komunikácia v režime Binary a ASCII
Externé vstupy
Spustiť tlač
Potlačiť tlač
Kódovač (jedna fáza alebo kvadratúra)

Externá výstupy
Chyba
Varovanie
Zaneprázdnený
Tlačí sa

Štandardné možnosti inštalácie, konfigurácia 
nadradených/podradených prvkov
Cez jednu riadiacu jednotku CLARiTYTM možno ovládať až štyri tlačiarne Videojet 
6230 

Zdroj napájania
100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 24 V (120 W) 5 A

Prevádzková teplota
32 – 104 °F (0 – 40 °C)

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

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

© 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. 
Windows je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation. TrueType 
je registrovaná ochranná známka spoločnosti Apple Computer, Inc. Slovné označenie 
a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth 
SIG, Inc.

Č. dielu SL000662 
ss-6230-sk-0821
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Ovládací panel

Telo tlačiarne

Tlačiteľná oblasť
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  *  Aplikácia Videojet 6230 podporuje OS Android, verziu 4.4.4 (KitKat) alebo novšiu. Pri 
používaní aplikácie Videojet 6230 je potrebné v telefóne so systémom Android povoliť 
tethering cez Bluetooth. 

**  Na používanie aplikácie Videojet 6230 je potrebný USB adaptér Bluetooth. Tlačiareň 
Videojet 6230 bude fungovať iba s odporúčanými adaptérmi Bluetooth USB od spoločnosti 
Videojet, ktoré spĺňajú nariadenia FCC alebo CE. Obráťte sa na miestne úrady a zistite, či sa 
vo vašej krajine nevyžadujú ďalšie špecifické certifikácie. 


