
หวัพมิพ์เลเซอร์
ไฟเบอรท่ี์มีขนาด
กะทัดรดัท่ีสุด

ระบบการพิมพด้์วยเลเซอร์

เลเซอรไ์ฟเบอร ์Videojet® 7340 และ 7440 
พรอ้ม Lightfoot™
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งานพมิพท่ี์คมชดัและคงทน 
ตลอดอายุการใชง้าน 
ของผลิตภัณฑ์
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เม่ือพ้ืนท่ีในการผลิตมี
จำ�ากัด คุณจำ�าเป็นต้องมี 
โซลูชนัเลเซอรท่ี์ทันสมัย

Videojet ได้สรา้งนิยามใหม่ของ
เทคโนโลยเีลเซอรไ์ฟเบอรด้์วยระบบ
การพมิพด้์วยเลเซอรข์อง Videojet 
7340 (20 วตัต์) และ 7440 (30 วตัต์) 
ซึ่งเป็นการวางมาตรฐานใหม่ส�าหรบั
การผสานรวมเลเซอรเ์ข้ากับสายการ
บรรจุท่ีงา่ยดายขึ้น

น่ีคือเลเซอรไ์ฟเบอรแ์รกของ Videojet 
ท่ีมีหวัพมิพ ์Lightfoot ท�าใหเ้ป็นเลเซอร์
ไฟเบอรท่ี์กะทัดรดัและงา่ยดายท่ีสุดใน
การผสานรวม ใชง้าน และใหบ้รกิาร

หวัพมิพ ์Lightfoot น้ันไม่เหมือนใคร มี
ขนาดเล็กท่ีสุดในอุตสาหกรรมทัง้ด้าน
ขนาดและน�้าหนัก ได้รบัการจัดระดับ
เป็น IP69 ส�าหรบัใชใ้นการชะล้างสภาพ
แวดล้อมรุนแรง

ขอแนะน�า LightfootTM  

หวัพมิพเ์ลเซอรท่ี์เล็ก
ท่ีสุดในโลก!



สรา้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผูผ้ลิตท่ีท�างานใน
พื้นท่ีขนาดเลก็ เลเซอรไ์ฟเบอร ์Videojet 7340 และ 7440 มี
หวัพมิพ ์Lightfoot ซ่ึงเปน็หวัพมิพเ์ลเซอรไ์ฟเบอรท่ี์มีขนาด
กะทัดรดัท่ีสุดในตลาด

เลเซอรไ์ฟเบอร ์7340 และ 7440 เป็นโซลูชนัท่ีเหมาะส�าหรบั
ผู้บรรจุหีบห่อรบัเหมาและผู้ผลิต OEM ในอุตสาหกรรมอาหาร 
เครือ่งด่ืม และสินค้าท่ีพรอ้มอุปโภคบรโิภคทันทีท่ีมีข้อจ�ากัด
ด้านพื้นท่ี ซึ่งก�าลังมองหาการผสานรวมท่ีเรยีบงา่ยหรอืการ
เปล่ียนระบบการท�างานอยา่งรวดเรว็บ่อยครัง้
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การผสานรวมท่ีเรยีบงา่ย
มีการผสานรวมท่ีงา่ยดายและความสามาร 
ถท่ีหลากหลายมากขึ้นในพื้นท่ีจ�ากัด ด้วยหัว
พิมพ์เลเซอรไ์ฟเบอรท่ี์มีน�้าหนักน้อยกวา่  
1 กก. / 2.2 ปอนด์ ซึ่งเป็นหัวเลเซอรไ์ฟเบอรท่ี์
เล็กและเบาท่ีสุดในตลาด

ด้วยขนาดท่ีกะทัดรดั หัวพิมพ์เลเซอรไ์ฟเบอร ์
7340 และ 7440 จึงสามารถผสานรวมเข้ากับ
สายการผลิตหรอืเครือ่งจักรท่ีซบัซอ้นได้อยา่ง
งา่ยดายชว่ยเพิม่โอกาสอกีมากมายในการติด
ตัง้เลเซอร์

ติดต้ังได้เรว็ขึ้น 
รบัประโยชน์จากโซลูชนัเลเซอรไ์ฟเบอร์
อเนกประสงค์ท่ีตัง้ค่าได้รวดเรว็โดยแทบไม่ต้อง
ใชว้สัดุสิน้เปลือง ขายดึท่ีน้อยลงชว่ยใหป้รบัหวั
พมิพเ์ลเซอรไ์ฟเบอรไ์ด้งา่ย ชว่ยใหตั้ง้ค่าและ
เปล่ียนต�าแหน่งของหวัเลเซอรไ์ด้เรว็ขึ้น

ด้วยกระบวนการติดตัง้การจัดต�าแหน่งท่ีโฟกัส
โดยใชล้�าแสงน�ารอ่ง รุน่ 7340 และ 7440 จึงมี
การติดตัง้ท่ีงา่ยขึ้น เรว็ขึ้น และแม่นย�ายิง่ขึ้น

การใชง้านท่ีราบรืน่
ควบคุมเลเซอรไ์ฟเบอร ์7340 และ 7440 ผา่น
อนิเทอรเ์ฟซ Videojet ต่างๆ ท่ีคุ้นเคยและใช้
งานงา่ย ท�าให้มัน่ใจวา่จะท�างานได้อยา่งราบรืน่
ภายในสายการผลิตของคุณ 

ซอฟต์แวรค์วบคุมระบบสัมผัส (TCS+) ของ 
Videojet มีการควบคุมระยะไกลผา่น หน้า
จอสัมผสัแบบแท็บเล็ตขนาด 10 น้ิวหรอืจาก
อุปกรณ์ท่ีใชเ้บราวเ์ซอรท่ี์เขา้กันได้ 

ตัวควบคุมเลเซอร ์Videojet CLARiTY™ ขัน้สูง
เป็นอนิเทอรเ์ฟซผู้ใชท้างเลือกท่ีมีหน้าจอสัมผสั
ท่ีใชง้านงา่ย ซึ่งผูใ้ชโ้ซลูชนัการพิมพว์นัท่ีและ
เครือ่งหมายของ Videojet อื่นๆ จะคุ้นเคย

พฒันาขึน้เพื่อใหเ้หมาะ
กับพื้นท่ีท่ีจำ�ากัดท่ีสุด



หวัพมิพ ์IP69 
รบัประโยชน์จากหัวพิมพ์เลเซอรไ์ฟเบอรท่ี์

ถูกสุขอนามัย กันน�้าและฝุน่ละออง ซึ่งได้รบั
การป้องกันจากการชะล้างในระยะใกล้ด้วย

แรงดันสูงและอุณหภูมิสูง
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ขายดึท่ีน้อยลง
หวัพิมพ์ท่ีเบาท่ีสุดในอุตสาหกรรมต้องใชข้า
ยดึท่ีน้อยลง ชว่ยใหมี้การตัง้ค่าและการปรบั
ต�าแหน่งท่ีรวดเรว็

เลือกระหวา่งสายส่ง
หมึก 3 ม. หรอื 10 ม.
มีต�าแหน่งหน่วยจ่ายท่ียดืหยุน่

อนิเทอรเ์ฟซผู้ใชท่ี้
งา่ยดายในการใชง้าน
อนิเทอรเ์ฟซผู้ใชห้น้าจอสัมผัสสีท่ีคุ้นเคย

ขนาดจรงิ
205.0 มม. / 8.07 น้ิว

การเปล่ียนระบบการ
ท�างานของผลิตภัณฑ์
ท่ีรวดเรว็
มีการตัง้ค่าท่ีงา่ยดายและการเปล่ียนระบบ
การท�างานของผลิตภัณฑ์ท่ีรวดเรว็ด้วยตัว
ค้นหาโฟกัสล�าแสงน�ารอ่งในตัวท่ีสามารถ
แสดงงานพมิพแ์ละขนาดจรงิของฟิลด์การ
พมิพ์ได้

งานพมิพว์นัท่ีท่ีคงทน
ถาวร ตรวจสอบยอ้น

กลับได้ และอา่นได้
รหัสท่ีคมชดัและคงทนซึ่งมีอายุการใชง้าน 

ของผลิตภัณฑ์

ความเรว็ในการพมิพท่ี์
รวดเรว็

ความเรว็สูงสุด 2,000 ตัวอกัษรต่อวนิาที

เลเซอรไ์ฟเบอรข์นาด
กะทัดรดัท่ีสุด 

น�้าหนักน้อยกวา่ 1 กก. / 2.2 ปอนด์ และมี
ขนาดใกล้เคียงกับหวัพมิพ์ของเครือ่งพมิพว์นั

ท่ีระบบองิค์เจ็ทแบบต่อเน่ืองของ Videojet

แทบไม่ต้องบ�ารุงรกัษา
ชิน้ส่วนสึกหรอน้อยมาก

3/5/23

น้อยกวา่  

1 กก.

3/5/23

น้อยกวา่  

1 กก.

3/5/23

น้อยกวา่  

1 กก.

3/5/23

น้อยกวา่  

1 กก.

3/5/23

น้อยกวา่  

1 กก.

3/5/23

น้อยกวา่  

1 กก.

3/5/23

น้อยกวา่  

1 กก.

3/5/23

น้อยกวา่  

1 กก.

3/5/23

น้อยกวา่  

1 กก.
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เลเซอรไ์ฟเบอรข์นาดกะทัดรดัท่ีงา่ยต่อการ:

เหมาะส�าหรบัการชะล้างและสภาพแวดล้อม
ท่ีรุนแรง
พฒันาขึ้นส�าหรบัผู้ผลิตท่ีต้องการใชง้านโดยปราศจากปัญหาในการชะล้าง
และ/หรอืสภาพแวดล้อมท่ีรุนแรง หวัพมิพ์เลเซอรไ์ฟเบอร ์Lightfoot มีการ
จัดระดับเป็น IP69 และไม่ต้องใชตั้วเครือ่งหรอือุปกรณ์ป้องกันเพิม่เติม

ตัวเลือกหวัพมิพ ์0°หรอื 90°
หวัพมิพ ์0° หรอื 90° ท�าใหก้ารผสานรวมเขา้กับเครือ่งผลิตอยา่ง
แน่นหนางา่ยยิง่ขึ้น หวัเลเซอรไ์ฟเบอร ์7340 และ 7440 สามารถ
ติดตัง้ในพื้นท่ีกลไกท่ีแคบได้ ซึ่งแตกต่างจากเครือ่งพมิพเ์ลเซอร์
อื่นๆ

พรอ้มใชง้านกับ EtherNet / IP™ และ 
PROFINET® เพิม่เติม
ปรบัโซลูชนัการพิมพด้์วยเลเซอรข์องคุณใหเ้ขา้กับสายการผลิตได้
อยา่งงา่ยดายด้วยโปรโตคอลระดับอุตสาหกรรม EtherNet / IP™ 
และ PROFINET เพิม่เติม ซึ่งชว่ยให้มีการควบคุม การส่ือสาร และ
การเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีดีข้ึน

*  EtherNet/IP เป็นเครือ่งหมายการค้าของ ODVA PROFINET 
เป็นเครือ่งหมายการค้าจดทะเบยีนของ Profibus และ Profinet 
International (PI)

ความยาวสายส่งหมึก
ไม่วา่การออกแบบสายการผลิตจะให้หวัพมิพแ์ละ
หน่วยจ่ายอยูใ่กล้กันหรอืต้องการระยะหา่งเพิม่ขึ้น ก็
มีตัวเลือกความยาวสายส่งหมึกสองแบบ เพื่อความ
สะดวกในการผสานรวมและมอบความยดืหยุน่ในการ
ก�าหนดต�าแหน่งของเลเซอร์

ผสานรวม

0°

90°

3 ม.

10 ม.
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ใชง้าน

ใหบ้รกิาร
ป้องกัน
Videojet มีระบบดูดควนัและตัวกรองท่ีหลากหลาย เพื่อชว่ยให้
พื้นท่ีการผลิตของคุณสะอาดอยูเ่สมอและเพิม่เวลาท่ีใชง้านได้
สูงสุด ระบบดูดควนัและตัวกรองเป็นองค์ประกอบส�าคัญของ
การบ�ารุงรกัษาเชงิป้องกันซึ่งชว่ยขจัดควนัและเศษฝุน่ละอองท่ี
เกิดขึ้นระหวา่งกระบวนการพิมพ์

ฟีเจอร์ TCS+ ในเบราวเ์ซอร์ TCS+ ใน TU440 CLARiTYTM SmartGraph Datamaster

การออกแบบ IP65 
เพื่อการชะล้าง 4

ซอฟต์แวรท่ี์ชว่ยดูแล
เรือ่งความถูกต้อง
ของงานพมิพ์

4

หน้าจอสัมผัสสี 4 * 4 4

อนิเทอรเ์ฟซอุปกรณ์
ท่ีใชเ้บราวเ์ซอร์ 4

อนิเทอรเ์ฟซ
ซอฟต์แวรพ์ซีี 4 ** 4 4

การสรา้งข้อความ
งา่ยๆ 4 4 4

การสรา้งข้อความท่ี
ซับซ้อน 4

ข้อก�าหนดข้อมูล
ตัวแปร 4

การควบคุมอุปกรณ์
เลเซอรห์ลายตัว 4 *** 4

 ผู้ใช ้Videojet TCS+ 
จะได้รบัประโยชน์จากการป้อนขอ้ความและงาน
พมิพว์นัท่ีงา่ยๆ โดยอตัโนมัติฟีเจอรก์ารบนัทึก
เหตุการณ์ชว่ยติดตามการเปล่ียนแปลงของ
ระบบและการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใชท่ี้ได้รบั
การปรบัปรุงจะลดข้อผดิพลาดในการพมิพแ์ละ
เวลาหยุดท�างานท่ีเกิดจากผู้ใชใ้หน้้อยท่ีสุด
* บนแท็บเล็ต ** ในเบราวเ์ซอรบ์นพซี ี 
*** อุปกรณ์แต่ละเครือ่งท่ีมีการควบคุมใน  
หน้าต่างเบราวเ์ซอรอ์ยา่งเป็นอสิระ

ตัวควบคุมเลเซอร ์
Videojet CLARiTY  
มีซอฟต์แวรท่ี์ชว่ยดูแลเรือ่ง
ความถูกต้องของงานพิมพ์
ในตัว เพ่ือชว่ยลดขอ้ผิด
พลาดในการพิมพ์วนัท่ีและ
เครือ่งหมายท่ีเกิดจากความ
ผิดพลาดของผู้ใช้

Videojet SmartGraph   
เป็นซอฟต์แวรพ์ซีสี�าหรบัการ
สรา้งท่ี มีลูกเล่นมากขึ้นและ
การสรา้งงานท่ีซบัซอ้น เชน่ 
การใชง้านการพมิพข์ณะบรรจุ
ภัณฑ์ก�าลังเคล่ือนไหว งาน
พมิพว์นัท่ีแบบตัวอกัษรและ
ตัวเลข หมายเลขผลิตภัณฑ์ 
บารโ์ค้ด และโค้ด 2 มิติ

Videojet Datamaster  
เป็นเครือ่งมือในการป้อน
ข้อมูลตัวแปร จ�านวนมากไปยงั
เลเซอร ์เชน่ ส�าหรบัการใชง้าน
ลอตเตอรี่

พรอ้มใชง้านกับระบบการพิมพ์ด้วยเลเซอรแ์ทบทุกรูปแบบ ความหลากหลายของตัวควบคุม
เลเซอรท์�าให้มีการใชง้านและสรา้งข้อความท่ีงา่ยดาย ชว่ยให้มัน่ใจในการใชง้านท่ีราบรืน่ใน
สายการผลิตด้วยลักษณะและความรูสึ้กท่ีคุ้นเคย

ระยะไกล
การใหบ้รกิารผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ท 
VideojetConnectTM 
ชว่ยให้คุณสามารถตรวจสอบความต้องการพื้นฐาน
ของเครือ่งพิมพ์ได้ขณะท่ีอยูห่่างจากสายการผลิต 
นอกจากน้ีคุณสามารถให้ Videojet ตรวจสอบการแจ้ง
เตือนท่ีส�าคัญและส่งข้อความถึงคุณในเชงิรุกเม่ืออาจ
มีการหยุดท�างานเกิดขึ้น
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ตอบสนองตาม
มาตรฐานของคุณ
ไม่วา่คุณจำะมีขอ้
ก�าหนดใด
Videojet เข้าใจถึงความยากล�าบากในการพยายามติดต้ังเลเซอรใ์หม่
เข้ากับสายการผลิต ซ่ึงส่งผลใหผู้้ผลิตมักจะยอมเสียคุณภาพโค้ดท่ีดีไป 
จึงท�าใหมี้โอกาสเกิดงานเสียมากขึ้น เพื่อใหเ้ครือ่งพมิพติ์ดต้ังได้พอดี

ด้วยหัวพิมพ์ Videojet 7340 และ 7440 ท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางเพียง 
41.3 มม. ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้พอดีกับต�าแหน่งใดก็ได้บนสายการผลิตของ
คุณ เพื่อชว่ยให้มัน่ใจได้วา่คุณจะมีการโฟกัสและหนาแน่นของก�าลังไฟฟ้าท่ี
เหมาะสม

เลเซอรเ์หล่าน้ีออกแบบมาโดยเฉพาะส�าหรบั...

ผูผ้ลิตอาหาร เครือ่งด่ืม และสินค้าท่ี
พรอ้มอุปโภคบรโิภคทันที (CPG) 
Videojet เข้าใจถึงความท้าทายท่ีมากข้ึนซึ่งผูผ้ลิตอาหาร เครือ่ง
ด่ืม และ CPG ต้องเผชญิในสายการผลิตของตน

เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่าน้ี หัวพมิพท่ี์ได้รบัการจัด
ระดับเป็น IP69 จึงออกแบบมาเพื่อให้ท�างานภายใต้สภาวะท่ีการ
ชะล้างเป็นส่วนส�าคัญของขัน้ตอนการปฏิบติังานประจ�าวนั การ
ออกแบบท่ีถูกสุขอนามัยชว่ยไม่ให้ฝุน่ละอองและน�้าท่ีเขา้มา ไม่
ต้องถอดหัวพมิพ์ออกจากสายการผลิตระหวา่งการชะล้าง 

ด้วยเลเซอร ์7340 และ 7440 คุณสามารถรกัษาการท�าความ
สะอาดได้อยา่งมีประสิทธภิาพและรสีตารต์สายได้เรว็ข้ึนโดยท่ีรู ้
วา่หัวพมิพไ์ด้รบัการปกป้องเพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีดีท่ีสุดโดยไม่ลด
ทอนคุณภาพของโค้ด

ฟอยล์/ฟิล์ม 

ฝาเครือ่งด่ืมถ้วย

ภาชนะโลหะ กระป๋องอาหาร/เครือ่งด่ืม

ลดงานเสียและค่าใชจ่้ำายใน
การท�างานใหม่ท่ีเกิดจำาก
ขอ้ผิดพลาดในการเข้ารหสั
ได้ถึง 33% โดยใชตั้วค้นหา
โฟกัสล�าแสงน�ารอ่งในตัว 
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ชิน้ส่วนพลาสติกยานยนต์ ชิน้ส่วนพลาสติกอเิล็กทรอนิกส์

ชิน้ส่วนสแตนเลสชิน้ส่วนโลหะ

บรรจุภัณฑ์แบบบลิสเตอร์
แพค

หลอดบรรจุ กล่องกระดาษ

บรรจุภัณฑ์ฟอยล์

ผู้ผลิตการพมิพบ์นชิน้ส่วน
ระบบการพิมพ์ด้วยเลเซอรไ์ฟเบอรเ์ป็นโซลูชนัท่ีเหมาะส�าหรบั
ผู้ผลิตการพิมพ์บนชิน้ส่วนมากมายท่ีจ�าเป็นต้องพิมพ์วนัท่ีท่ีซบั
ซอ้นและคงทนถาวรลงบนชิน้ส่วนท่ีมีรูปรา่ง ขนาด และวสัดุ
พิมพ์ต่างๆ

ออกแบบมาโดยเฉพาะส�าหรบัการพิมพ์บนพลาสติก 
อะลูมิเนียม และสแตนเลสท่ีมีความหนาแน่นสูง เลเซอร์
ไฟเบอร ์7340 และ 7440 จะมอบงานพิมพ์ท่ีคงทนถาวร ตรวจ
สอบยอ้นกลับได้ และสามารถอา่นได้ 

มีความส�าคัญมากส�าหรบัผู้ผลิตชิน้ส่วนยานยนต์และ
อากาศยานท่ีต้องใชก้ารพิมพ์โค้ด DataMatrix และ/หรอืข้อมูล
ท่ีมนษุยส์ามารถอา่นได้ ซึ่งจะต้องส่งมอบในรูปแบบท่ีทนทาน
เพื่อให้คงทนตลอดอายุการใชง้านของผลิตภัณฑ์

ผูผ้ลิตด้านเภสัชกรรม 
และเครือ่งส�าอาง
ระบบการพิมพ์เลเซอรไ์ฟเบอร ์Videojet 7340 และ 7440 
สามารถพิมพ์วนัท่ีท่ีคงทนถาวรได้ด้วยความเรว็ในการผลิตสูง
บนวสัดุพิมพ์ของบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความหนาแน่นสูงหลายชนิดใน
วสัดุหลากหลายประเภท รวมถึงโลหะ พลาสติก และฟอยล์ โดย
ไม่ลดทอนคุณภาพของวนัท่ี ประสิทธภิาพของเวลาการท�างาน 
ความยาวงานพิมพ์วนัท่ีหรอืเน้ือหา

เม่ือประเภทบรรจุภัณฑ์และวสัดุท่ีแตกต่างกันไปใน 
แต่ละผลิตภัณฑ์ และคุณจ�าเป็นต้องมีความยดืหยุน่เพื่อให้เท่า
ทันข้อบังคับในตลาดของคุณ เลเซอร ์7340 และ 7440 จึงเป็น
โซลูชนัการพิมพ์ท่ียดืหยุน่และขนาดกะทัดรดั ระบบการพิมพ์
ด้วยเลเซอรเ์หล่าน้ีผสานความเรว็ในการพิมพ์และงานพิมพ์วนั
ท่ีท่ีคงทนถาวรได้อยา่งลงตัว เพื่อชว่ยให้มัน่ใจในความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์ เพิม่ประสิทธภิาพและปกป้องแบรนด์ของคุณ

พลาสติกและโลหะ ฝาขวดยาฉีด
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มาพรอ้มความอุน่ใจำด้าน
การโฟกัส  
ด้วยตัวค้นหาโฟกัสล�าแสงน�ารอ่งในตัว 

รองรบัเวลาการผลิตอยา่งเต็มท่ี
•  ผสานรวมได้อยา่งงา่ยดาย ลดต้นทุนการติดตัง้ และเพิม่อสิระในการ

ก�าหนดต�าแหน่งด้วยหวัพมิพเ์ลเซอรไ์ฟเบอรข์นาดกะทัดรดัตัวแรกของ
อุตสาหกรรม

•  ลดความซบัซอ้นของการปรบัและการวางต�าแหน่งหวัเลเซอร ์ด้วยขายดึ
ส�าหรบัติดหวัเลเซอรท่ี์น้อยลง

•  ยา้ยไปใชโ้ซลูชนัการพิมพด้์วยเลเซอรไ์ด้อยา่งงา่ยดาย พรอ้มด้วยประโยชน์
ท่ีเพิม่ขึ้นจากวสัดุส้ินเปลืองท่ีลดลง 

•  ลดความจ�าเป็นในการใชตั้วเครือ่งหรอือุปกรณ์เพิม่เติม ด้วยหวัพิมพเ์ลเซอร ์
IP69 ท่ีกันน�้าและฝุน่ละอองได้ อ�านวยความสะดวกในการใชง้านอยา่งไร้
กังวลในการชะล้างและสภาพแวดล้อมท่ีรุนแรง

ซอฟต์แวรท่ี์ชว่ยดูแลเรือ่งความถูกต้องของงานพมิพ์
•  ควบคุมเลเซอรผ่์านอนิเทอรเ์ฟซ Videojet ต่างๆ ท่ีคุ้นเคยและใชง้านงา่ย 

ลดความจ�าเป็นในการฝกึอบรมผูใ้ช ้และความเส่ียงของการท�าสินค้าใหม่
และการเรยีกคืนสินค้า

•  รบัประโยชน์จากการใชง้าน การสรา้งข้อความท่ีงา่ยดาย ลดขอ้ผิดพลาด
ของผู้ใชด้้วยซอฟต์แวรค์วบคุมระบบสัมผสั (TCS+) ของ Videojet หรอืตัว
ควบคุมเลเซอร ์Videojet CLARiTY™

ตัวแรก
ในอุตสาหกรรม

3/5/23

ไม่ต้องใชก้ลไก
หรอืเครือ่งมือ

ตัวค้นหาโฟกัส
ในตัว

อุน่ใจด้วยความ
คมชดั

3/5/23

ล�าแสงเลเซอรร์ะบุ
ต�าแหน่งแบบสามเส้าเพื่อ
วางจุดไวใ้นวงกลมเม่ือ
โฟกัสได้

เพยีงแค่เปิดกค้็นหาโฟกัสของคุณได้!

พฒันาขึ้นโดยค�านึงถึงการใชง้านท่ีเรยีบงา่ย หวัพิมพ ์Lightfoot™ จึงมีตัว
ค้นหาโฟกัสล�าแสงน�ารอ่งในตัว

ล�าแสงน�ารอ่งชว่ยใหมี้ใหก้ารจัดต�าแหน่งโฟกัสท่ีงา่ยดาย รวดเรว็ และแม่นย�า
ยิง่ข้ึนในระหวา่งขัน้ตอนการติดตัง้หรอืเม่ือต้องการเปล่ียนระบบการท�างานของ
สายการผลิตและ/หรอืผลิตภัณฑ์บอ่ยๆ

ไม่จ�าเป็นต้องใชเ้ครือ่งมือวดัหรอืการปรบัแต่งท่ียุง่ยาก เน่ืองจากผู้ใชจ้ะมอง
เหน็ล�าแสงน�ารอ่งอยูใ่นโฟกัสได้อยา่งงา่ยดาย และเลเซอรก็์พรอ้มพิมพด้์วย
คุณภาพสูงสุด ด้วยการระบุต�าแหน่งแบบสามเส้าท่ีใชล้�าแสงสองล�า
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Videojet เขา้ใจดีวา่การผสานรวมอาจเปน็เรือ่งท้าทายในแงข่องพื้นท่ีและความจ�าเปน็
ในการติดต้ังอุปกรณ์เสรมิ เลเซอร ์7340 และ 7440 เปน็โซลูชนัท่ีกะทัดรดั ยดืหยุน่ 
รวมท้ังใชง้านงา่ย และอุปกรณ์เสรมิขนาดกะทัดรดักไ็ด้รบัการออกแบบมาเพื่อใหมี้การ
ผสานรวมท่ีราบรืน่และตอบสนองความต้องการในการใชง้านของลูกค้าของคุณ

โซลูชนัท่ีก�าหนดค่าไว้
ส�าหรบัการใชง้านของ
ลูกค้าของคุณ

การผสานรวมด้านกลไก
ผลิตภัณฑ์ Videojet เคล่ือนไหวในแบบท่ีเหมาะกับคุณ เพ่ือ
ชว่ยให้มัน่ใจได้ถึงประสิทธภิาพของสายการผลิตและการ
พมิพเ์หมาะสม เลเซอรไ์ฟเบอร ์7340 และ 7440 จึงมีขนาด
หัวเลเซอรท่ี์เล็กท่ีสุดส�าหรบัการผสานรวมเขา้กับเครือ่งจักร
ท่ีซบัซอ้นได้งา่ย และมีตัวยดึท่ีหลากหลายเพื่อติดเครือ่งพิมพ์
เลเซอรเ์ขา้กับเครือ่งของคุณโดยไม่ขัดขวางการท�างาน 

ความสามารถในการก�าหนดค่า
Videojet สามารถก�าหนดค่าเลเซอรไ์ฟเบอรข์องเราให้เหมาะสมกับ
เวริก์โฟลวข์องอุปกรณ์ของคุณได้ ด้วยหัวพมิพ์ 0° และ 90° ระยะ
โฟกัส 3 แบบ ระดับพลังงาน 2 ระดับ และ ตัวเลือกความยาวสายส่ง
หมึก 2 แบบ เลเซอรเ์หล่าน้ีจึงสามารถติดตัง้ได้หลายต�าแหน่งเพื่อ
ให้พอดีกับท่ีแคบ  เชน่ ภายในเครือ่งบรรจุกล่องกระดาษ

ผูผ้ลิตอุปกรณ์ด้ังเดิม

ประสิทธภิาพในตัว
•  พมิพด้์วยความเรว็สูงสุด 2,000 ตัวอกัษรต่อวนิาที 

•  เขา้ใกล้ผลิตภัณฑ์ได้มากข้ึนด้วยหวัพิมพเ์ลเซอรไ์ฟเบอรท่ี์เล็กท่ีสุดใน
ตลาด

•  รบัประโยชน์จากระยะโฟกัสท่ีงา่ยข้ึน เรว็ข้ึน และแม่นย�าระหวา่งการ
เปล่ียนระบบการท�างานของสายการผลิตหรอืผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการ
ติดตัง้การจัดต�าแหน่งท่ีโฟกัสโดยใชล้�าแสงน�ารอ่ง

ใชง้านงา่ย
•  มีการตัง้ค่าท่ีงา่ยดายและการเปล่ียนระบบการท�างานของผลิตภัณฑ์ท่ี

รวดเรว็ด้วยตัวค้นหาโฟกัสล�าแสงน�ารอ่งในตัวท่ีสามารถแสดงงานพมิพ์
และขนาดจรงิของฟิลด์การพิมพไ์ด้

•  รบัประโยชน์จากความสามารถในการให้บรกิารท่ีงา่ยดาย ด้วยความ
สามารถในการถอดหรอืเปล่ียนหน่วยเลเซอรไ์ฟเบอรไ์ด้อยา่งรวดเรว็ทัง้ใน
สายการผลิตหรอืภายในเครือ่งจักรท่ีซบัซอ้น

•  เน้นการผลิตมากข้ึนและลดการโต้ตอบและการบ�ารุงรกัษาของผูใ้ชล้ง
ด้วยโซลูชนัเลเซอรท่ี์ใชง้านงา่ย ซึ่งผูใ้ชส้ามารถเขา้ใจได้งา่ยโดยไม่จ�าเป็น
ต้องฝกึอบรมเพิม่เติม



เป้าหมายของเราคือการรว่มมือกับลูกค้าในอุตสาหกรรม
สินค้าท่ีพรอ้มอุปโภคบรโิภคทันที เภสัชอุตสาหกรรม และ
อุตสาหกรรมสินค้าทางอุตสาหกรรม เพื่อปรบัปรุงประสิทธภิาพ 
ปกป้อง และท�าให้แบรนด์เหล่าน้ีเติบโต และก้าวล�้าเทรนด์
และข้อก�าหนดต่างๆ ทางอุตสาหกรรม Videojet มีเครือ่งพิมพ์
มากกวา่ 400,000 เครือ่งติดตัง้อยูทั่ว่โลก พรอ้มด้วยผู้
เชีย่วชาญด้านการพิมพ์ของลูกค้า และความเป็นผู้น�าด้าน
เทคโนโลยใีนเครือ่งพิมพ์วนัท่ีระบบองิค์เจ็ทแบบต่อเน่ือง (CIJ) 
เครือ่งพิมพ์องิค์เจ็ทด้วยความรอ้น (TIJ) การพิมพ์ด้วยเลเซอร ์
Thermal Transfer Overprinting (TTO) การพิมพ์วนัท่ีและการ
ติดฉลากส�าหรบักล่องบรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์ท่ีหลากหลาย

ลูกค้าของเราพึ่งพาผลิตภัณฑ์ Videojet ในการพิมพ์ผลิตภัณฑ์
กวา่หม่ืนล้านรายการต่อวนั การสนับสนนุด้านการขาย การใช้
งาน บรกิาร และการฝกึอบรมให้ลูกค้ามีการให้บรกิารโดยตรง
จากสมาชกิทีมกวา่ 4,000 คนใน 26 ประเทศทัว่โลก นอกจาก
น้ี เครอืข่ายการจัดจ�าหน่ายของ Videojet ยงัประกอบด้วยผู้จัด
จ�าหน่ายและ OEM กวา่ 400 ราย ซึ่งให้บรกิารใน 135 ประเทศ
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นโยบายของ Videojet Technologies Inc. เป็นหน่ึงในการปรบัปรุงผลิตภัณฑ์อยา่งต่อ
เน่ือง ขอสงวนสิทธิ�ในการเปล่ียนแปลงการออกแบบและ/หรอืข้อมูลจ�าเพาะโดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเลขชิน้ส่วน SL000680
br-7340-7440-th-0423

อยูร่ะหวา่งการจดสิทธบิัตร

Videojet Technologies เป็นผูน้�าระดับโลกในตลาดขอ้มูลผลิตภัณฑ์ ใหบ้รกิารการ
พมิพใ์นสายการผลิต การพมิพว์นัท่ี และการพมิพเ์ครือ่งหมายบนผลิตภัณฑ์ หมึกเพือ่
การใชง้านเฉพาะทาง และ LifeCycle AdvantageTM ของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานอยูท่ี่การใชง้านได้อยา่งสบายใจ

การแผร่งัสี เลเซอรท่ี์ มองเห็นได้  
และท่ี มองไม่เห็น

หลีกเล่ี ยงการสัมผัสกับรงัสี ทางดวงตาหรือผิ วหนัง
ทั้ งรงัสี โดยตรงหรือรงัสี กระเจิำง

สู งสุ ด ก�าลังโดยเฉล่ี ย: 50 วตัต์
สู งสุ ด พลังงานพัลส์: 1.1 เมกะจูำ ล
ระยะเวลาพัลส์: 1 - 300 นาโนวินาที

ความยาวคล่ื น: λ = 1040 - 1090 นาโนเมตร
เลเซอรร์ะดับท่ี  4

(EN 60825-1:2014)
e     20 - 30 W

ส�านักงานใหญ่ระดับโลก

ส�านักงานขายและให้บรกิารของ 
Videojet

ฝา่ยการผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

ประเทศท่ีมีส�านักงานขายและให้
บรกิารของ Videojet

ประเทศท่ีมีส�านักงานขายและให้
บรกิารของพันธมิตร Videojet
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