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เครือ่งพมิพว์ดีีโอเจ็ท 1880 ได้รวบรวม
ขอ้มูลความสามารถในการท�างาน
จากเครือ่งพิมพ์กวา่ 10,000 เครือ่ง
ผา่นระบบคลาวน์เพือ่สามารถท�าให้
เครือ่งพมิพท์�างานได้อยา่งต่อเน่ือง

2



3

เครือ่งพมิพ์วดีีโอเจ็ท 1880 ได้ออกแบบจากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบคลาวน์ท่ีเชือ่มต่อ
กับเครือ่งพมิพ์วดีีโอเจ็ท ท่ีมีจ�านวนเครือ่งติด
ตัง้อยูทั่ว่โลกมากท่ีสุด เพือ่ท�าใหเ้ครือ่งพมิพว์นั
ท่ีท�างานได้อยา่งมีประสิทธภิาพมากท่ีสุดในยุค
อุตสาหกรรม 4.0

ขอ้มูลท่ีได้จากการท�างานของเครือ่งพมิพว์ดีีโอ
เจ็ทมากกวา่หน่ึงล้านชัว่โมงน้ันได้น�ามาใชใ้นการ
ออกแบบเครือ่งพิมพว์ดีีโอเจ็ท 1880 ท�าใหเ้กิด
ระบบการท�างานท่ีตอบสนองความสามารถในการใช้
งานในระบบดิจิตอล เครือ่งพมิพว์ดีีโอเจ็ท 1880 ยงั
สามารถตรวจสอบและเก็บขอ้มูลในการท�างานของ
เครือ่ง ท�าใหผู้ใ้ชง้านสามารถระบุถึงส่ิงท่ีอาจจะก่อ
ใหเ้กิดปัญหาในการท�างานของเครือ่ง และสามารถ
ควบคุมไม่ใหเ้กิดปัญหาในการท�างานการผลิตได้

ด้วยระบบการตรวจสอบหมึกสะสมท่ีหวัพมิพผ์า่น
เซน็เซอร ์และระบบวดีีโอเจ็ทแม็กซไิมส์ Videojet 
MAXIMIZE ท่ีติดตัง้เพือ่ตรวจสอบการท�างานของ
เครือ่ง เครือ่งพมิพว์ดีีโอเจ็ท 1880 สามารถท�างาน
ได้อยา่งมีประสิทธภิาพโดยไม่มีขอ้สงสัย

เครือ่งพมิพ์วดีีโอเจ็ท 1880 ไม่เพยีงแค่ชว่ยใหก้าร
ท�างานได้อยา่งมีประสิทธภิาพ ยงัออกแบบมาเพือ่
เพิม่ก�าลังการผลิต และชว่ยลดค่าใชจ่้ายในการผลิต
ตามอายุการใชง้านของเครือ่งอกีด้วย

การลดความเส่ียงจากการหยุดการผลิตด้วย
เครือ่งพมิพว์ดีีโอเจ็ท 1880 ระบบองิค์เจ็ทแบบ
ต่อเน่ือง (CIJ)ท่ีผลิตมาเพ่ือความสามารถในการ
เป็นผู้น�าการผลิตยุคอุตสาหกรรม 4.0 



44

ออกแบบมาเพื่อการท�างานระบบ
ดิจิตอล: ขยายขดีความสามารถใน
การผลิตของคุณ
ด้วยระบบการตรวจสอบการท�างานของเครือ่งท่ีติดตัง้มาในเครือ่งพมิพ์ ระบบการเตือน
อฉัรยิะ การเชื่อมต่อกับการใหบ้รกิารทางเทคนิคผา่นระบบออนไลน์ การเชื่อมต่อผา่น 
Wi-Fi และ ระบบปฎิบติัการการแก้ปัญหาของเครือ่งผ่านโปรแกรมอตัโนมัติ เครือ่งพมิพ์
วดีีโอเจ็ท 1880 สามารถเก็บรวบรวมปัญหาของเครือ่งพมิพ์ได้อยา่งทันท่วงทีเพื่อท่ีจะลด
ความเส่ียงของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น และสามารถใหคุ้ณแก้ปัญหาได้อยา่งรวดเรว็และลด
ระยะเวลาในการหยุดการผลิตงานท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้

ลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการใช้
งานเครือ่งพมิพว์นัท่ี
Videojet MAXIMIZE สามารถตรวจสอบปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้กับ
เครือ่งพมิพไ์ด้อยา่งต่อเน่ือง ท�าใหผู้ใ้ชง้านเครือ่งสามารถบอกถึงปัญหา
ของเครือ่งท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ เครือ่งพมิพมี์การแสดงขอ้ความเตือนบน
หน้าจอแสดงผล และยงัมีวดีีโอส�าหรบัการแก้ไขงานเบ้ืองต้นท่ีต้องท�า
เป็นประจ�าอกีด้วย

Videojet  
 MAXIMiZE™

14

23

ระบบการตรวจ
สอบการท�างาน
ของเครือ่ง

ระบบแนะน�าในการ
ดูแลรกัษาเพื่อป้องกัน

เครือ่งพมิพห์ยุดการ
ท�างาน

การแนะน�าในการ
ปรบัปรุงการใชง้าน
เครือ่งใหท้�างานได้

อยา่งมีประสิทธภิาพ

การแจ้งเตือนเม่ือ
เครือ่งพมิพท์�างานไม่
ตรงตามค่าท่ีก�าหนดไว้
ในการใชง้านเครือ่ง
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การเข้าตรวจสอบการท�างานของ
เครือ่งอยา่งรวดเรว็ท่ีสุดผา่นระบบ
ออนไลน์
Videojet Connect ผา่นระบบออนไลน์ Remote Service สามารถ
แจ้งผลการท�างานของเครือ่งได้ในทันทีในขณะท่ีเกิดปัญหา เพือ่ให้
ชา่งของทางบรษัิทของวดีีโอเจ็ท หรอืชา่งของคุณสามารถตรวจสอบ
และระบุปัญหาท่ีเกิดกับเครือ่งได้

เปล่ียนซ่อม

เครื ่
องเกิดค 

วามผิดพลา 
ดในการท�างาน

การตรวจสอบสาเหตุ

เครือ่งเริม่ผลิตงานอกีครัง้

สามาถแก้ปัญหาได้อยา่งรวดเรว็
การแก้ปัญหาได้อยา่งทันท่วงที Rapid Recover โดยการใชเ้ทคโนโลยท่ีี
ทันสมัยในการแก้ปัญหา ในการระบุปัญหาวา่เครือ่งพิมพส์ามารถซอ่ม
หรอืเปล่ียนได้อยา่งรวดเรว็ หรอืต้องใชเ้ครือ่งส�ารองในการใชง้าน โดย
สามารถท�างานการเรมิผลิตงานอกีครัง้ได้ภายใน 20 นาที

ส่ิงแรกท่ีควรรู้
เครือ่งสามารถแจ้งเตือนการ
ท�างานของเครือ่ง หรอืผลการ
ท�างานท่ีผดิปรกติได้อยา่งทัน
ท่วงที

ส่ิงแรกท่ีควรท�า
ควรตรวจสอบตัวเครือ่งทันที 
และตรวจสอบขอ้มูลการใช้
งานเครือ่งท่ีได้บนัทึกไว้

*  ขึน้อยูกั่บพ้ืนท่ีใหบ้รกิารในแต่ละประเทศ
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ท�าให้แน่ใจได้วา่จะได้ข้อความถูกต้อง
ในการพมิพด้์วยคุณภาพงานพิพม์ใน
การท�างานทุกครัง้
ลดความผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดจากผูใ้ชง้านด้วยระบบการจัดการ
ขอ้ความท่ีใชใ้นการพิมพ ์โดยการเชื่อมต่อเครือ่งกับระบบการท�างาน 
ท�าใหส้ามารถตรวจจับและแก้ปัญหาคุณภาพงานได้อยา่งรวดเรว็

ลดปัญหาการพมิพข์อ้ความขาด

สามารถตรวจสอบคุณภาพงาน
พมิพไ์ด้หากมีปัญหาเกิดขึ้น
ส�าหรบังานพมิพท่ี์ต้องตรวจสอบคุณภาพงานพมิพ ์เครือ่งพมิพ์
วดีีโอเจ็ท 1880สามารถต่อเชือ่มกับระบบการตรวจสอบขอ้ความ
จากผู้ใหบ้รกิารชัน้น�า เพือ่ตรวจสอบคุณภาพงานพมิพไ์ด้ทุก
ขอ้ความ

ขอ้ความท่ีไม่สมบูรณ์ ขอ้ความท่ีสมบูรณ์

หวัพมิพข์องเครือ่งพมิพว์ดีีโอเจ็ท 1880 ท่ี
ติดตัง้เซน็เซอรท่ี์ท�าใหเ้ครือ่งสามารถตรวจจับ
การจับตัวของหมึกพมิพท่ี์หวัพมิพ ์และแจ้ง
เตือนผูใ้ชง้านให้ดูแลจัดการสาเหตุทีท�าให้
เกิดปัญหาการพมิพ์

เพยีงแค่กดปุ่มสัง่การ เครือ่งพมิพ์วดีีโอ
เจ็ท 1880 ท่ีมาพรอ้มกับระบบล้างหวัพมิพ์
อตัโนมัติท่ีใชง้านงา่ย และยงัล้างหวัพมิพไ์ด้
อยา่งสม�า่เสมอ ท�าใหล้ดการสะสมของหมึก
พมิพท่ี์หวัพมิพ ์และลดปัญหาขอ้ความพมิพ์
ท่ีไม่สมบูรณ์



การตัดสินใจในการใชเ้ครือ่งพมิพส�ารอง 
และการลดโอกาสความผดิพลาดในการ
ใชง้านเครือ่ง
การลดโอกาสความผดิพลาดในการใชง้านเครือ่งโดยเครือ่งพมิพว์ดีีโอ
เจ็ท 1880 ท่ีสามารถเชือ่มต่อกับสายการผลิต พรอ้มกับระบบการจัดการ
ขอ้ความท่ีใชใ้นการพมิพ์

แสดงวธิกีารใชง้านใหคุ้ณในทุก
ขัน้ตอน
ระบบปฎิบติัการ SIMPLICiTYTM ใชใ้นการส่งข้อความท่ี
ใหค้วามัน่วา่จะได้ขอ้ความท่ีถูกต้อง โดยท่ีสามารถตัง้ค่าให้
เปล่ียนแปลงขอ้ความใหส้ามารถแก้ไขได้ การเลือกใชข้อ้มูล 
ข้อมูลท่ีจ�ากัดการใชง้าน และการตัง้ค่าอืน่ เๆพ่ือลดการจัดการ
ใชง้านเครือ่งจากผูใ้ชง้านและความผิดพลาดในการท�างาน

Ethenet/IPTM เป็นสัญลักษณ์ทางการค้าของ ODVA. PROFITNET ท่ีขึน้
ทะเบยีนการค้าของ Profibus & Profinet International (PI) โดย OPC 
Foundation เป็นสัญลักษณ์ทางการค้าท่ีจดโดย OPC Foundation
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บรษัิทวดีีโอเจ็ทได้ออกแบบขอ้ความ 
และ ซอฟแวรใ์นการจัดการข้อความ 
เพือ่ให้เครือ่งสามารถตัง้ค่าการท�างาน 
รวมถึงการเปล่ียนงานได้เรว็ขึน้ และลด
การตัง้ค่าการท�างานของผูใ้ชง้านเครือ่ง
ท่ีชว่ยลดโอกาสในการท�างานท่ีผิดผลาด
ของขอ้ความท่ีใชใ้นการพมิพ์



ลดการสัง่การโดยผูใ้ชง้านเครือ่ง

เครือ่งพมิพว์นัท่ีท่ีทันสมัยท่ีสุด เครือ่งพิมพว์นัท่ีวดีีโอเจ็ท 1880 
ออกแบบมาเพ่ือลดและการล้างหวัพิมพ์ท่ีท�าได้งา่ย รวมถึงการ
เปล่ียนตลับหมึก เพื่อใหค้นท�างานสามารถดูแลไลน์การผลิตได้
อยา่งเต็มท่ี

เปน็ผู้น�าของเครือ่งท่ีใช ้เมคอพัเพยีง
แค่ 3.5 มิลลิลิตร ต่อชัว่โมง 
สามารถเลือกใชต้ลับหมึกหรอืเมคอพัท่ีขนาด 0.75 และ 1 ลิตร 
การเลือกใชข้นาดตลับหมึกท่ีถูกต้อง สามารถลดความสูญเสียของ
หมึก หรอืลดเวลาในการเปล่ียนตลับหมึกได้ถึง 2 เท่า
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การเชื่อมต่อผา่นเครอืขา่ย
ในการบรกิาร Videojet 
Connect†

สามารถเชือ่มต่อกับเครอืงขา่ยท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกของเครือ่งพมิพว์นัท่ีระบบ
องิค์เจ็ทแบบต่อเน่ืองเพยีงแค่กดปุ่มก็สามารถรบัการให้บรกิารจากชา่งผู้
เชีย่วชาญถึงเครือ่งพมิพข์องคุณได้โดยตรงในการใหค้วามชว่ยเหลือเพือ่การ
แก้ไขปัญหาผ่านระบบออนไลน์ เทคโนโลยอีืน่ ไๆม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลือ
ได้อยา่งรวดเรว็ในการชว่ยใหคุ้ณตัดสินใจได้อยา่งถูกต้องเม่ือเกิดปัญหา

† การใหบ้รกิารขึน้อยูกั่บประเทศน้ันๆ

* เปรยีบเทียบกับเครือ่งพมิพว์นัท่ีของวดีีโอเจ็ทในรุน่อืน่ๆ

ปรับหยัดเวลา
ในการท�างาน

ได้ถึง 
2 เท่า*
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การดูแลรกัษาเครือ่งท�าได้งา่ยเพยีง
แค่ 5 นาทีเท่าน้ันใน 1 ปี
การท�างานอยา่งงา่ยดายในการดูแลรกัษาเครือ่งตามตารางการ
ผลิตเพยีง 1 ครัง้ต่อปี

ผูเ้ชีย่วชาญในการใหบ้รกิารจากวดีีโอเจท็สามารถ
ใหก้ารชว่ยเหลือผา่นระบบออนไลน์ในการสรา้ง
ขอ้ความใหม่ รวมไปถึงการละระยะเวลาในการให้
ความชว่ยเหลือ

เม่ือผูผ้ลิตอาหารเริม่การใชง้านกล่องบรรจุภัณฑ์และขอ้ความ
แบบใหม่ ชา่งท่ีใชง้านอยูห่น้างานอาจจะไม่มีความรูใ้นการปรบัตัง้
เครือ่งพิมพ์วนัท่ีให้ถูกต้องส�าหรบังานใหม่ท่ีต้องท�า สามารถติดต่อ
ขอความชว่ยเหลือจากชา่งวดีีโอเจ็ท ชา่งท่ีให้บรกิารกับลูกค้าก็
สามารถเชือ่มต่อกับเครือ่งพิมพว์ดีีโอเจ็ทได้ทันทีเพือ่ตัง้ค่าท่ีต้อง
ใหผ่้านระบบออนไลน์

ระบบการใหบ้รกิารผา่นระบบออนไลน์ของวดีีโอเจ็
ทสามารถดูแลการท�างานของเครือ่งพมิพเ์พื่อชว่ยลด
การหยุดการท�างานของเครือ่งได้

ทีมงานฝา่ยบรกิารวดีีโอเจ็ทสามารถเห็นขอ้มูลตรวจสอบความเรว็ 
(Check Speed)ท่ีแจ้งผา่นระบบจากเครือ่งพมิพ ์ฝา่ยบรกิารวดีี
โอเจ็ทจะติดต่อกับผูใ้ชง้านเพือ่ลดโอกาสในการหยุดการท�างาน
ของเครือ่งพมิพ ์ฝา่ยบรกิารวดีีโอเจ็ทสามารถเขา้ท�าการตัง้ค่า
เครือ่งพมิพโ์ดยการได้รบัอนญุาติจากเจ้าของเครือ่ง ฝา่ยบรกิาร
สามารถแก้ไขปรบัตัง้อุปกรณ์จับความเรว็ได้ ท�าใหเ้ครือ่งพมิพ์
สามารถกลับไปท�างานได้อยา่งรวดเรว็ภายในสองสามนาที

ชว่ยเพิม่ระยะเวลาการท�างานก่อนการ
ล้างหวัพมิพร์ะหวา่งวนั
การออกแบบหวัพมิพท่ี์ทันสมัยด้วยระบบเปิดปิดท่ีเป็นขัน้ตอน  
เพือ่ลดระยะเวลาในการล้างหวัพมิพร์ะหวา่งวนั  
โดยการแจ้งเตือนจากเครือ่งพมิพเ์ท่าน้ัน



10

ติดตัง้ได้งา่ยกับไลน์ผลิตของคุณ
เหมาะกับการใชง้านตามมาตราฐานและงา่ยต่อการเพิม่
ความสามารถในการท�างานท่ีต้องการ

เพิม่ประสิทธภิาพใหท้นต่อการ
ท�าความสะอาด
เครือ่งรุน่ท่ีมาพรอ้มกับ IP66 สามารถลดการเคล่ือนยา้ย
เครือ่งพมิพจ์ากไลน์ผลิตระหวา่งการท�าความสะอาด รวมทัง้การใช้
สเตนเลสเกรด 316 ในการผลิตเครือ่งเพ่ือป้องกันการเกิดสนิม

ความหลากหลายของหมึกพมิพท่ี์
สามารถเลือกใชใ้หเ้หมาะกับงานของคุณ
หมึกมากกวา่ 30 ชนิดใหคุ้ณสามารถเลือกใชไ้ด้จากบรษัิทวดีีโอเจ็ท 
ให้เหมาะกับงานของคุณตามท่ีคุณต้องการ

สายของหวัพมิพท่ี์มีความแขง็แรงมากข้ึน
ส�าหรบัการพมิพแ์บบไปกลับ 
ส�าหรบัสายของหวัพมิพท่ี์ออกแบบมาเพือ่ใหใ้ชง้านได้นานขึน้ โดย
ตัวสายน้ันมีขนาดเล็กลง มีความแขง็แรงมากขึน้โดยการออกแบบ
ทางวศิวะกรรมเพือ่ใหท้นต่อการใชง้านแบบไปกลับได้อยา่งดี

ท�าใหห้วัพมิพท์�างานได้อยา่งรวดเรว็ ไม่ยุง่ยาก
ในการใชง้าน
หวัพมิพท่ี์มีลักษณะพเิศษท�าใหก้ารติดตัง้กับไลน์การผลิตสามารถท�าได้
หลากหลายแบบมากขึน้ และติดตัง้ได้ใกล้พืน้ผวิงานพมิพม์ากขึน้

หวัพมิพท่ี์สา 
มารถปรบัได้ถึง 
350 องศา

45 องศา
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อกีขัน้หน่ึงของการเชื่อมต่อเพ่ือการวเิคราะหก์ารท�างาน การเชื่อมต่อผา่นระบบ
ออนไลน์ และการใหบ้รกิารในอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมมากท่ีสุด

ท�าให้ดีขึ้น
ความสามารถและการใชง้าน

เครือ่งพมิพข์องคุณตลอด
ระยะเวลา

• การวเิคราะหล่์วงหน้า และระบบการ
รายงานผลโดยการเก็บขอ้มูลผา่นระบบ

คลาวน์
• ระบบการตรวจสอบการท�างานท่ีทัน
สมัยของเครือ่งพมิพ์อยา่งต่อเน่ืองเพือ่

ปรบัปรุงการท�างานให้ดีข้ึน
• การให้บรกิารใหค้�าปรกึษาเพือ่ให้ได้

ผลสูงสุด

เส้นทางสู่การผลิตของคุณ

การดูแลรกัษา
ประสิทธภิาพท่ีดีท่ีสุดของ
เครือ่งพมิพข์องคุณ
•  การตรวจสอบเครือ่งพมิพด้์วยระบบ 
MAXIMiZETM

•  การดูแลรกัษาเครือ่งพมิพใ์นจุดท่ี
ติดตัง้ 

•  มีข้อความเตือนเพือ่ดูสถานะ
เครือ่งพมิพ์

•  การเชือ่มต่อเครือ่งผ่านระบบออนไลน์ 
และการฝกึสอนการใชง้านท่ีโรงงาน

การจัดการใหดี้ขึ้น
จากความผดิพลาดท่ีรวดเรว็ และท�าใหคุ้ณสามารถผลิตงานได้อยา่งท่ีต้องการ

• การจัดการท่ีรวดเรว็ (Rapid RecoverTM) ด้วยการแก้ปัญหาผา่นระบบอตัโนมัติ
• การใหบ้รกิารท่ีครอบคุมพืน้ท่ีมากท่ีสุดท่ีไม่สามารถจัดการเวลาได้

• สามารถใชบ้รกิารจากผู้เชีย่วชาญเครือ่งพมิพ์องิค์เจ็ทแบบต่อเน่ืองได้



มาตราฐานการผลิตท่ีรองรบัความต้องการของผูใ้ชง้านได้
อยา่งมีประสิทธภิาพ
มาตราฐานการผลิตท่ีรองรบัความต้องการของผู้ใชง้านได้ อยา่งมีประสิทธภิาพ Videojet 
Technologies เป็นผูน้�าระดับโลกของเครือ่งพมิพว์นัท่ีระบบองิค์เจ็ทแบบต่อเน่ือง
บนผลิตภัณฑ์ท่ีใชง้านบนเครือ่งบรรจุภัณฑ์ใน การพิมพร์หสั และการท�าเครือ่งหมาย 
พรอ้มหมึกพมิพท่ี์ผลิตเพือ่การใชง้านตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงผลิตภัณฑ์ 
LifeCycle AdvantageTM

เป้าหมายของเราคือการท�างานรว่มกันกับลูกค้าของเรา 
ในอุตสาหกรรมสินค้าบรรจุภัณฑ์ส�าหรบัผู้บรโิภค สินค้า 
เภสัชกรรม และสินค้า อุตสาหกรรมในการแปรรูปผลผลิตใน
การรกัษาภาพลักษณ์ของสินค้า ให้ตรงตามข้อก�าหนด และ 
กฎระเบียบของการผลิตตามมาตราฐานอุตสาหกรรม จาก 
ประสบการณ์ในการท�างานรว่มกับกับลูกค้า รวมทัง้ความเป็น 
ผู้น�าด้านเทคโนโลยใีนระบบองิค์เจ็ตต่อเน่ือง (CIJ), องิค์เจ็ตแบบ
ใชค้วามรอ้น (TIJ), การพิมพ์ด้วยเลเซอร,์ งานพิมพ์ทับลอกลาย 
ความรอ้น (TTO), การติดรหัสและการติดฉลากตามกรณี 
และการพิมพ์ท่ีหลากหลาย Videojet มีเครือ่งพิมพ์มากกวา่ 
400,000 เครือ่งติดตัง้อยูทั่ว่โลก

ลูกค้าของเรามีความเชื่อมัน่ในผลิตภัณฑ์ของ Videojet ใน การ
พิมพ์บนผลิตภัณฑ์มากกวา่หม่ืนล้านครัง้ต่อวนั ท่ีรองรบั ความ
ต้องการทางการตลาดผ่าน แอปพลิเคชนั บรกิาร และ การฝกึ
อบรมส�าหรบัลูกค้า โดยการบรหิารและการจัดการกับ ฝา่ยขาย 
ฝา่ยบรกิารลูกค้าของ Videojet กวา่ 4,000 คนใน 26 ประเทศทัว่
โลก และยงัมีตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ Videojet พรอม้บรกิาร
ในการดูแลติดตัง้ รวมไปถึงการจัด จ�าหน่ายพรอ้มเครือ่งบรรจุ
ภัณฑ์ต่าง มากกวา่ 400 รายให้ บรกิารใน 135 ประเทศ

โทร (+66) 92 272 0132 
อเีมล์ ekkarath.vittayakom@videojet.com
หรอืเยีย่มชมเวบ็ไซต์ www.videojet.co.th
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