หัวพิมพ์เลเซอร์
ไฟเบอร์ทม
ี่ ข
ี นาด
กะทัดรัดทีส
่ ด
ุ

ระบบการพิมพ์ดว้ ยเลเซอร์

เลเซอร์ไฟเบอร์ Videojet® 7340 และ 7440
พร้อม Lightfoot™

งานพิมพ์ที่คมชัดและคงทน
ตลอดอายุการใช้งาน
ของผลิตภัณฑ์
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เมือ
่ พืน
้ ทีใ่ นการผลิตมี
จ�ำกัด คุณจ�ำเป็นต้องมี
โซลูชน
่ น
ั สมัย
ั เลเซอร์ทีท

ขอแนะน�ำ Lightfoot
หัวพิมพ์เลเซอร์ทีเ่ ล็ก
ทีส
่ ด
ุ ในโลก!

TM

Videojet ได้สร้างนิ ยามใหม่ของ
เทคโนโลยีเลเซอร์ไฟเบอร์ดว้ ยระบบ
การพิมพ์ดว้ ยเลเซอร์ของ Videojet
7340 (20 วัตต์) และ 7440 (30 วัตต์)
ซึ่งเป็นการวางมาตรฐานใหม่สำ� หรับ
การผสานรวมเลเซอร์เข้ากับสายการ
บรรจุทงี่ า่ ยดายขึ้น

นี่ คอ
ื เลเซอร์ไฟเบอร์แรกของ Videojet
ทีม
ี วั พิมพ์ Lightfoot ท�ำให้เป็นเลเซอร์
่ ห
ไฟเบอร์ทก
ี่ ะทัดรัดและง่ายดายทีส
่ ุดใน
การผสานรวม ใช้งาน และให้บริการ
หัวพิมพ์ Lightfoot นั ้นไม่เหมือนใคร มี
ขนาดเล็กทีส
่ ุดในอุตสาหกรรมทัง้ ด้าน
ขนาดและน�้ำหนั ก ได้รบ
ั การจัดระดับ
เป็น IP69 ส�ำหรับใช้ในการชะล้างสภาพ
แวดล้อมรุนแรง
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พัฒนาขึน
้ เพื่อให้เหมาะ
กับพื้นทีท
่ จ
ี่ ำ� กัดทีส
่ ุด
สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผูผ
้ ลิตทีท
่ ำ
� งานใน

พื้นทีข
่ นาดเล็ก เลเซอร์ไฟเบอร์ Videojet 7340 และ 7440 มี
หัวพิมพ์ Lightfoot ซึ่งเป็นหัวพิมพ์เลเซอร์ไฟเบอร์ทม
ี่ ข
ี นาด
กะทัดรัดทีส
่ ด
ุ ในตลาด

เลเซอร์ไฟเบอร์ 7340 และ 7440 เป็นโซลูชน
ั ที่เหมาะส�ำหรับ
ผู้บรรจุหีบห่อรับเหมาและผู้ผลิต OEM ในอุตสาหกรรมอาหาร
เครือ
่ งดื่ม และสินค้าที่พร้อมอุปโภคบริโภคทันทีที่มีข้อจ�ำกัด
ด้านพื้นที่ ซึ่งก�ำลังมองหาการผสานรวมที่เรียบง่ายหรือการ
เปลี่ยนระบบการท�ำงานอย่างรวดเร็วบ่อยครัง้

การผสานรวมทีเ่ รียบง่าย

ติดตัง
้ ได้เร็วขึ้น

การใช้งานทีร่ าบรืน
่

มีการผสานรวมที่งา่ ยดายและความสามาร

รับประโยชน์ จากโซลูชน
ั เลเซอร์ไฟเบอร์

ควบคุมเลเซอร์ไฟเบอร์ 7340 และ 7440 ผ่าน

ถที่หลากหลายมากขึ้นในพื้นที่จ�ำกัด ด้วยหัว

อเนกประสงค์ทต
้ ง
ี่ งั ้ ค่าได้รวดเร็วโดยแทบไม่ตอ

อินเทอร์เฟซ Videojet ต่างๆ ที่ค้น
ุ เคยและใช้

พิมพ์เลเซอร์ไฟเบอร์ที่มีน้�ำหนั กน้ อยกว่า

ใช้วส
ั ดุสน
ิ้ เปลือง ขายึดทีน
่ ้ อยลงช่วยให้ปรับหัว

งานง่าย ท�ำให้มน
ั ่ ใจว่าจะท�ำงานได้อย่างราบรืน
่

1 กก. / 2.2 ปอนด์ ซึ่งเป็นหัวเลเซอร์ไฟเบอร์ที่

พิมพ์เลเซอร์ไฟเบอร์ได้งา่ ย ช่วยให้ตงั ้ ค่าและ

ภายในสายการผลิตของคุณ

เล็กและเบาที่สุดในตลาด

เปลีย
่ นต�ำแหน่ งของหัวเลเซอร์ได้เร็วขึ้น

ด้วยขนาดที่กะทัดรัด หัวพิมพ์เลเซอร์ไฟเบอร์

ด้วยกระบวนการติดตัง้ การจัดต�ำแหน่ งทีโ่ ฟกัส

Videojet มีการควบคุมระยะไกลผ่าน หน้า

7340 และ 7440 จึงสามารถผสานรวมเข้ากับ

โดยใช้ลำ� แสงน�ำร่อง รุน
่ 7340 และ 7440 จึงมี

สายการผลิตหรือเครือ
่ งจักรที่ซบ
ั ซ้อนได้อย่าง

การติดตัง้ ทีง่ า่ ยขึ้น เร็วขึ้น และแม่นย�ำยิง่ ขึ้น

จอสัมผัสแบบแท็บเล็ตขนาด 10 นิ้วหรือจาก

ง่ายดายช่วยเพิม
่ โอกาสอีกมากมายในการติด

ตัง้ เลเซอร์

ซอฟต์แวร์ควบคุมระบบสัมผัส (TCS+) ของ

อุปกรณ์ ที่ใช้เบราว์เซอร์ที่เข้ากันได้

ตัวควบคุมเลเซอร์ Videojet CLARiTY™ ขัน
้ สูง
เป็นอินเทอร์เฟซผูใ้ ช้ทางเลือกที่มห
ี น้าจอสัมผัส
ที่ใช้งานง่าย ซึ่งผูใ้ ช้โซลูชน
ั ที่และ
ั การพิมพ์วน
เครือ
่ งหมายของ Videojet อื่นๆ จะคุ้นเคย
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ขนาดจริง

3/5/23

205.0 มม. / 8.07 นิ้ว

เลเซอร์ไฟเบอร์ขนาด
กะทัดรัดที่สุด
น�้ำหนั กน้ อยกว่า 1 กก. / 2.2 ปอนด์ และมี
ขนาดใกล้เคียงกับหัวพิมพ์ของเครือ
่ งพิมพ์วน
ั
ที่ระบบอิงค์เจ็ทแบบต่อเนื่ องของ Videojet
3/5/23

หัวพิมพ์ IP69

การเปลี
ย
่ นระบบการ
3/5/23
ท�ำงานของผลิตภัณฑ์
ทีร่ วดเร็ว
น้ อยกว่า

1 กก.

รับประโยชน์ จากหัวพิมพ์เลเซอร์ไฟเบอร์ที่
ถูกสุขอนามัย กันน�้ำและฝุน
่ ละออง ซึ่งได้รบ
ั
3/5/23
การป้องกันจากการชะล้างในระยะใกล้
ด้วย
แรงดันสูงและอุณหภูมิสูง

มีการตัง้ ค่าทีง่ า่ ยดายและการเปลีย
่ นระบบ
3/5/23
การท�
ำงานของผลิตภัณฑ์ทรี่ วดเร็วด้วยตัว
ค้นหาโฟกัสล�ำแสงน�ำร่องในตัวทีส
่ ามารถ
แสดงงานพิมพ์และขนาดจริงของฟิลด์การ
พิมพ์ได้

ความเร็วในการพิม3/5/23
พ์ที่
รวดเร็
1 กก.ว

อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่
ง่1ากก.
ยดายในการใช้งาน

น้ อยกว่า

ความเร็วสูงสุด 2,000 ตัวอักษรต่อวินาที

น้ อยกว่า

อินเทอร์เฟซผู้ใช้หน้าจอสัมผัสสีที่คุ้นเคย

3/5/23
น้ อยกว่า

1 กก.

งานพิมพ์วน
ั ที่ที่คงทน
1 กก.
ถาวร ตรวจสอบย้อน
กลับได้ และอ่านได้
น้ อยกว่า

3/5/23

รหัสที่คมชัดและคงทนซึ่งมีอายุการใช้งาน
ของผลิน้ตอยกว่
ภัณ
ฑ์
า

ขายึดที่น้อยลง
หัวพิมพ์ที่เบาที่สุดในอุตสาหกรรมต้องใช้ขา
ยึด3/5/23
ที่น้อยลง ช่วยให้มก
ี ารตัง้ ค่าและการปรับ
ต�ำแหน่ งที่รวดเร็ว

1 กก.

แทบไม่ตอ
้ งบ�ำรุงรัก
ษา
1 กก.
น้ อยกว่า

ชิน
้ ส่วนสึกหรอน้ อยมาก

น้ อยกว่า

1 กก.

น้ อยกว่า

1 กก.

เลือกระหว่างสายส่ง
หมึก 3 ม. หรือ 10 ม.
มีต�ำแหน่ งหน่วยจ่ายที่ยด
ื หยุน
่
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เลเซอร์ไฟเบอร์ขนาดกะทัดรัดที่งา่ ยต่อการ:

ผสานรวม
เหมาะส�ำหรับการชะล้างและสภาพแวดล้อม
ทีร่ น
ุ แรง

ตัวเลือกหัวพิมพ์ 0°หรือ 90°

พัฒนาขึ้นส�ำหรับผูผ
้ ลิตที่ต้องการใช้งานโดยปราศจากปัญหาในการชะล้าง

แน่ นหนาง่ายยิง่ ขึ้น หัวเลเซอร์ไฟเบอร์ 7340 และ 7440 สามารถ

และ/หรือสภาพแวดล้อมที่รุนแรง หัวพิมพ์เลเซอร์ไฟเบอร์ Lightfoot มีการ
จัดระดับเป็น IP69 และไม่ต้องใช้ตัวเครือ
่ งหรืออุปกรณ์ ป้องกันเพิม
่ เติม

หัวพิมพ์ 0° หรือ 90° ท�ำให้การผสานรวมเข้ากับเครือ
่ งผลิตอย่าง
ติดตัง้ ในพื้นทีก
่ งพิมพ์เลเซอร์
่ ลไกทีแ
่ คบได้ ซึ่งแตกต่างจากเครือ
อื่นๆ

0°

90°

พร้อมใช้งานกับ EtherNet / IP™ และ
PROFINET® เพิม
่ เติม

ความยาวสายส่งหมึก

ปรับโซลูชน
ั การพิมพ์ด้วยเลเซอร์ของคุณให้เข้ากับสายการผลิตได้

หน่วยจ่ายอยูใ่ กล้กน
ั หรือต้องการระยะห่างเพิม
่ ขึ้น ก็

อย่างง่ายดายด้วยโปรโตคอลระดับอุตสาหกรรม EtherNet / IP™
และ PROFINET เพิม
ี ารควบคุม การสื่อสาร และ
่ เติม ซึ่งช่วยให้มก
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดีข้น
ึ

10 ม.

ไม่วา่ การออกแบบสายการผลิตจะให้หวั พิมพ์และ
มีตวั เลือกความยาวสายส่งหมึกสองแบบ เพื่อความ

สะดวกในการผสานรวมและมอบความยืดหยุน
่ ในการ
ก�ำหนดต�ำแหน่ งของเลเซอร์

3 ม.

* EtherNet/IP เป็นเครือ
่ งหมายการค้าของ ODVA PROFINET
เป็นเครือ
่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ Profibus และ Profinet
International (PI)
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ใช้งาน
ฟี เจอร์

พร้อมใช้งานกับระบบการพิมพ์ด้วยเลเซอร์แทบทุกรูปแบบ ความหลากหลายของตัวควบคุม
เลเซอร์ท�ำให้มีการใช้งานและสร้างข้อความที่งา่ ยดาย ช่วยให้มัน
่ ใจในการใช้งานที่ราบรืน
่ ใน
สายการผลิตด้วยลักษณะและความรูส
้ ึกที่คุ้นเคย

TCS+ ในเบราว์เซอร์

การออกแบบ IP65
เพื่อการชะล้าง
ซอฟต์แวร์ที่ช่วยดูแล
่
เรืองความถู
กต้อง
ของงานพิมพ์

SmartGraph

Datamaster

4

4

4
4*

อินเทอร์เฟซอุปกรณ์
ที่ใช้เบราว์เซอร์

4

การสร้างข้อความ
ง่ายๆ

CLARiTYTM

4

หน้าจอสัมผัสสี

อินเทอร์เฟซ
ซอฟต์แวร์พซ
ี ี

TCS+ ใน TU440

4

4

4 **
4

4

4

การสร้างข้อความที่
ซับซ้อน

4

ข้อกำ�หนดข้อมูล
ตัวแปร
การควบคุมอุปกรณ์
เลเซอร์หลายตัว

4
4 ***

ผู้ใช้ Videojet TCS+

จะได้รบ
ั ประโยชน์ จากการป้อนข้อความและงาน
พิมพ์วน
ั ทีง่ า่ ยๆ โดยอัตโนมัตฟ
ิ เี จอร์การบันทึก
เหตุการณ์ ชว่ ยติดตามการเปลีย
่ นแปลงของ
ระบบและการควบคุมการเข้าถึงของผูใ้ ช้ทไี่ ด้รบ
ั
การปรับปรุงจะลดข้อผิดพลาดในการพิมพ์และ
เวลาหยุดท�ำงานทีเ่ กิดจากผูใ้ ช้ให้น้อยทีส
่ ุด
* บนแท็บเล็ต ** ในเบราว์เซอร์บนพีซี
*** อุปกรณ์ แต่ละเครือ
่ งทีม
ี ารควบคุมใน
่ ก
หน้าต่างเบราว์เซอร์อย่างเป็นอิสระ
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ตัวควบคุมเลเซอร์
Videojet CLARiTY
มีซอฟต์แวร์ที่ชว่ ยดูแลเรือ
่ ง
ความถูกต้องของงานพิมพ์
ในตัว เพื่อช่วยลดข้อผิด
พลาดในการพิมพ์วน
ั ที่และ
เครือ
่ งหมายที่เกิดจากความ
ผิดพลาดของผูใ้ ช้

Videojet SmartGraph

Videojet Datamaster

เป็นซอฟต์แวร์พซ
ี ส
ี ำ� หรับการ
สร้างที่ มีลก
ู เล่นมากขึ้นและ
การสร้างงานทีซ
ั ซ้อน เช่น
่ บ
การใช้งานการพิมพ์ขณะบรรจุ
ภัณฑ์กำ� ลังเคลื่อนไหว งาน
พิมพ์วน
ั ทีแ
่ บบตัวอักษรและ
ตัวเลข หมายเลขผลิตภัณฑ์
บาร์โค้ด และโค้ด 2 มิติ

เป็นเครือ
่ งมือในการป้อน
ข้อมูลตัวแปร จ�ำนวนมากไปยัง
เลเซอร์ เช่น ส�ำหรับการใช้งาน
ลอตเตอรี่

ให้บริการ
ป้องกัน

ระยะไกล

Videojet มีระบบดูดควันและตัวกรองที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้

การให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ ท

พื้นที่การผลิตของคุณสะอาดอยูเ่ สมอและเพิม
่ เวลาที่ใช้งานได้

VideojetConnectTM

สูงสุด ระบบดูดควันและตัวกรองเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของ

ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบความต้องการพื้นฐาน

การบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกันซึ่งช่วยขจัดควันและเศษฝุน
่ ละอองที่

ของเครือ
่ งพิมพ์ได้ขณะที่อยูห
่ ่างจากสายการผลิต

เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการพิมพ์

นอกจากนี้ คุณสามารถให้ Videojet ตรวจสอบการแจ้ง
เตือนที่ส�ำคัญและส่งข้อความถึงคุณในเชิงรุกเมื่ออาจ
มีการหยุดท�ำงานเกิดขึ้น
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ตอบสนองตาม
มาตรฐานของคุณ
ไม่วา่ คุณจะมีขอ
้
ก�ำหนดใด

ฟอยล์/ฟิลม
์

Videojet เข้าใจถึงความยากล�ำบากในการพยายามติดตั้งเลเซอร์ใหม่

เข้ากับสายการผลิต ซึ่งส่งผลให้ผู้ผลิตมักจะยอมเสียคุณภาพโค้ดที่ดีไป

ด้วยหัวพิมพ์ Videojet 7340 และ 7440 ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง

ผูผ
้ ลิตอาหาร เครือ
่ งดื่ม และสินค้าที่
พร้อมอุปโภคบริโภคทันที (CPG)

41.3 มม. ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้พอดีกับต�ำแหน่ งใดก็ได้บนสายการผลิตของ

Videojet เข้าใจถึงความท้าทายที่มากขึ้นซึ่งผูผ
้ ลิตอาหาร เครือ
่ ง

จึงท�ำให้มีโอกาสเกิดงานเสียมากขึ้น เพื่อให้เครือ
่ งพิมพ์ติดตั้งได้พอดี

คุณ เพื่อช่วยให้มัน
่ ใจได้วา่ คุณจะมีการโฟกัสและหนาแน่ นของก�ำลังไฟฟ้าที่
เหมาะสม
เลเซอร์เหล่านี้ ออกแบบมาโดยเฉพาะส�ำหรับ...

ดื่ม และ CPG ต้องเผชิญในสายการผลิตของตน
เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ หัวพิมพ์ที่ได้รบ
ั การจัด
ระดับเป็น IP69 จึงออกแบบมาเพื่อให้ท�ำงานภายใต้สภาวะที่การ
ชะล้างเป็นส่วนส�ำคัญของขัน
้ ตอนการปฏิบต
ั ิงานประจ�ำวัน การ
ออกแบบที่ถก
ู สุขอนามัยช่วยไม่ให้ฝน
ุ่ ละอองและน�้ำที่เข้ามา ไม่
ต้องถอดหัวพิมพ์ออกจากสายการผลิตระหว่างการชะล้าง
ด้วยเลเซอร์ 7340 และ 7440 คุณสามารถรักษาการท�ำความ
สะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและรีสตาร์ตสายได้เร็วขึ้นโดยที่รู ้
ว่าหัวพิมพ์ได้รบ
ั การปกป้องเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดโดยไม่ลด
ทอนคุณภาพของโค้ด

ลดงานเสียและค่าใช้จา่ ยใน
่ี ดจาก
การทำ�งานใหม่ทเกิ
ข้อผิดพลาดในการเข้ารหัส
ได้ถงึ 33% โดยใช้ตว
ั ค้นหา
โฟกัสลำ�แสงนำ�ร่องในตัว
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ภาชนะโลหะ

กระป๋องอาหาร/เครือ
่ งดื่ม

ถ้วย

ฝาเครือ
่ งดื่ม

พลาสติกและโลหะ

ผูผ
้ ลิตการพิมพ์บนชิน
้ ส่วน

ฝาขวดยาฉี ด

ระบบการพิมพ์ด้วยเลเซอร์ไฟเบอร์เป็นโซลูชน
ั ที่เหมาะส�ำหรับ

ผูผ
้ ลิตด้านเภสัชกรรม
และเครือ
่ งส�ำอาง

ผู้ผลิตการพิมพ์บนชิน
ั ที่ที่ซบ
ั
้ ส่วนมากมายที่จ�ำเป็นต้องพิมพ์วน

ระบบการพิมพ์เลเซอร์ไฟเบอร์ Videojet 7340 และ 7440

ซ้อนและคงทนถาวรลงบนชิน
้ ส่วนที่มีรูปร่าง ขนาด และวัสดุ
พิมพ์ต่างๆ

สามารถพิมพ์วน
ั ที่ที่คงทนถาวรได้ด้วยความเร็วในการผลิตสูง
บนวัสดุพิมพ์ของบรรจุภัณฑ์ที่มีความหนาแน่ นสูงหลายชนิ ดใน

ออกแบบมาโดยเฉพาะส�ำหรับการพิมพ์บนพลาสติก
อะลูมิเนี ยม และสแตนเลสที่มีความหนาแน่ นสูง เลเซอร์
ไฟเบอร์ 7340 และ 7440 จะมอบงานพิมพ์ที่คงทนถาวร ตรวจ
สอบย้อนกลับได้ และสามารถอ่านได้
มีความส�ำคัญมากส�ำหรับผู้ผลิตชิน
้ ส่วนยานยนต์และ

อากาศยานที่ต้องใช้การพิมพ์โค้ด DataMatrix และ/หรือข้อมูล
ที่มนุษย์สามารถอ่านได้ ซึ่งจะต้องส่งมอบในรูปแบบที่ทนทาน
เพื่อให้คงทนตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

วัสดุหลากหลายประเภท รวมถึงโลหะ พลาสติก และฟอยล์ โดย
ไม่ลดทอนคุณภาพของวันที่ ประสิทธิภาพของเวลาการท�ำงาน
ความยาวงานพิมพ์วน
ั ที่หรือเนื้ อหา
เมื่อประเภทบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่แตกต่างกันไปใน
แต่ละผลิตภัณฑ์ และคุณจ�ำเป็นต้องมีความยืดหยุน
่ เพื่อให้เท่า
ทันข้อบังคับในตลาดของคุณ เลเซอร์ 7340 และ 7440 จึงเป็น
โซลูชน
ื หยุน
่ และขนาดกะทัดรัด ระบบการพิมพ์
ั การพิมพ์ที่ยด
ด้วยเลเซอร์เหล่านี้ ผสานความเร็วในการพิมพ์และงานพิมพ์วน
ั
ที่ที่คงทนถาวรได้อย่างลงตัว เพื่อช่วยให้มัน
่ ใจในความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์ เพิม
่ ประสิทธิภาพและปกป้องแบรนด์ของคุณ

ชิน
้ ส่วนพลาสติกยานยนต์

ชิน
้ ส่วนพลาสติกอิเล็กทรอนิ กส์

บรรจุภณ
ั ฑ์แบบบลิสเตอร์

ชิน
้ ส่วนโลหะ

ชิน
้ ส่วนสแตนเลส

หลอดบรรจุ

แพค

บรรจุภณ
ั ฑ์ฟอยล์

กล่องกระดาษ
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มาพร้อมความอุน
่ ใจด้าน
การโฟกัส

ในอุตสาหกรรม

ตัว

แรก

ด้วยตัวค้นหาโฟกัสล�ำแสงน�ำร่องในตัว
เพียงแค่เปิดก็ค้นหาโฟกัสของคุณได้!
พัฒนาขึ้นโดยค�ำนึ งถึงการใช้งานที่เรียบง่าย หัวพิมพ์ Lightfoot™ จึงมีตัว
ค้นหาโฟกัสล�ำแสงน�ำร่องในตัว
ล�ำแสงน�ำร่องช่วยให้มใี ห้การจัดต�ำแหน่ งโฟกัสทีง่ า่ ยดาย รวดเร็ว และแม่นย�ำ
ยิง่ ขึ้นในระหว่างขัน
้ ตอนการติดตัง้ หรือเมื่อต้องการเปลีย
่ นระบบการท�ำงานของ
สายการผลิตและ/หรือผลิตภัณฑ์บอ
่ ยๆ

ไม่จำ� เป็นต้องใช้เครือ
่ งมือวัดหรือการปรับแต่งที่ยงุ่ ยาก เนื่ องจากผูใ้ ช้จะมอง
เห็นล�ำแสงน�ำร่องอยูใ่ นโฟกัสได้อย่างง่ายดาย และเลเซอร์ก็พร้อมพิมพ์ด้วย
3/5/23

3/5/23

คุณภาพสูงสุด ด้วยการระบุต�ำแหน่ งแบบสามเส้าที่ใช้ล�ำแสงสองล�ำ

ไม่ต้องใช้กลไก
หรือเครือ
่ งมือ

ตัวค้นหาโฟกัส
ในตัว

ต�ำแหน่ งแบบสามเส้าเพื่อ
วางจุดไว้ในวงกลมเมื่อ
โฟกัสได้

อุน
่ ใจด้วยความ
คมชัด

รองรับเวลาการผลิตอย่างเต็มที่

ซอฟต์แวร์ทช
ี่ ว่ ยดูแลเรือ
่ งความถูกต้องของงานพิมพ์

•	ผสานรวมได้อย่างง่ายดาย ลดต้นทุนการติดตัง้ และเพิม
่ อิสระในการ
ก�ำหนดต�ำแหน่ งด้วยหัวพิมพ์เลเซอร์ไฟเบอร์ขนาดกะทัดรัดตัวแรกของ
อุตสาหกรรม

•	ควบคุมเลเซอร์ผา่ นอินเทอร์เฟซ Videojet ต่างๆ ที่ค้น
ุ เคยและใช้งานง่าย
ลดความจ�ำเป็นในการฝึกอบรมผูใ้ ช้ และความเสีย
่ งของการท�ำสินค้าใหม่
และการเรียกคืนสินค้า

•	ลดความซับซ้อนของการปรับและการวางต�ำแหน่ งหัวเลเซอร์ ด้วยขายึด
ส�ำหรับติดหัวเลเซอร์ที่น้อยลง

•	รับประโยชน์ จากการใช้งาน การสร้างข้อความที่งา่ ยดาย ลดข้อผิดพลาด
ของผูใ้ ช้ด้วยซอฟต์แวร์ควบคุมระบบสัมผัส (TCS+) ของ Videojet หรือตัว
ควบคุมเลเซอร์ Videojet CLARiTY™

•	ย้ายไปใช้โซลูชน
ั การพิมพ์ด้วยเลเซอร์ได้อย่างง่ายดาย พร้อมด้วยประโยชน์
ที่เพิม
ิ้ เปลืองที่ลดลง
่ ขึ้นจากวัสดุสน
•	ลดความจ�ำเป็นในการใช้ตัวเครือ
่ งหรืออุปกรณ์ เพิม
่ เติม ด้วยหัวพิมพ์เลเซอร์
IP69 ที่กันน�้ำและฝุน
่ ละอองได้ อ�ำนวยความสะดวกในการใช้งานอย่างไร้
กังวลในการชะล้างและสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
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ล�ำแสงเลเซอร์ระบุ

ผูผ
้ ลิตอุปกรณ์ ดง
ั้ เดิม

โซลูชน
่ ำ� หนดค่าไว้
ั ทีก
ส�ำหรับการใช้งานของ
ลูกค้าของคุณ

Videojet เข้าใจดีวา่ การผสานรวมอาจเป็นเรือ
่ งท้าทายในแง่ของพื้นที่และความจ�ำเป็น
ในการติดตัง
้ อุปกรณ์ เสริม เลเซอร์ 7340 และ 7440 เป็นโซลูชน
่
ั ที่กะทัดรัด ยืดหยุน

รวมทั้งใช้งานง่าย และอุปกรณ์ เสริมขนาดกะทัดรัดก็ได้รบ
ั การออกแบบมาเพื่อให้มก
ี าร
ผสานรวมที่ราบรืน
่ และตอบสนองความต้องการในการใช้งานของลูกค้าของคุณ

การผสานรวมด้านกลไก

ความสามารถในการก�ำหนดค่า

ผลิตภัณฑ์ Videojet เคลื่อนไหวในแบบที่เหมาะกับคุณ เพื่อ

Videojet สามารถก�ำหนดค่าเลเซอร์ไฟเบอร์ของเราให้เหมาะสมกับ

ช่วยให้มน
ั ่ ใจได้ถึงประสิทธิภาพของสายการผลิตและการ

เวิรก
์ โฟลว์ของอุปกรณ์ ของคุณได้ ด้วยหัวพิมพ์ 0° และ 90° ระยะ

พิมพ์เหมาะสม เลเซอร์ไฟเบอร์ 7340 และ 7440 จึงมีขนาด

โฟกัส 3 แบบ ระดับพลังงาน 2 ระดับ และ ตัวเลือกความยาวสายส่ง

หัวเลเซอร์ที่เล็กที่สุดส�ำหรับการผสานรวมเข้ากับเครือ
่ งจักร

หมึก 2 แบบ เลเซอร์เหล่านี้ จงึ สามารถติดตัง้ ได้หลายต�ำแหน่ งเพื่อ

ที่ซบ
ั ซ้อนได้งา่ ย และมีตัวยึดที่หลากหลายเพื่อติดเครือ
่ งพิมพ์

ให้พอดีกับที่แคบ เช่น ภายในเครือ
่ งบรรจุกล่องกระดาษ

เลเซอร์เข้ากับเครือ
่ งของคุณโดยไม่ขด
ั ขวางการท�ำงาน

ประสิทธิภาพในตัว

ใช้งานง่าย

•	พิมพ์ด้วยความเร็วสูงสุด 2,000 ตัวอักษรต่อวินาที

•	มีการตัง้ ค่าที่งา่ ยดายและการเปลี่ยนระบบการท�ำงานของผลิตภัณฑ์ที่
รวดเร็วด้วยตัวค้นหาโฟกัสล�ำแสงน�ำร่องในตัวที่สามารถแสดงงานพิมพ์
และขนาดจริงของฟิลด์การพิมพ์ได้

•	เข้าใกล้ผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นด้วยหัวพิมพ์เลเซอร์ไฟเบอร์ที่เล็กที่สุดใน
ตลาด
•	รับประโยชน์ จากระยะโฟกัสที่งา่ ยขึ้น เร็วขึ้น และแม่นย�ำระหว่างการ
เปลี่ยนระบบการท�ำงานของสายการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการ
ติดตัง้ การจัดต�ำแหน่ งที่โฟกัสโดยใช้ล�ำแสงน�ำร่อง

•	รับประโยชน์ จากความสามารถในการให้บริการที่งา่ ยดาย ด้วยความ
สามารถในการถอดหรือเปลี่ยนหน่วยเลเซอร์ไฟเบอร์ได้อย่างรวดเร็วทัง้ ใน
สายการผลิตหรือภายในเครือ
่ งจักรที่ซบ
ั ซ้อน
•	เน้ นการผลิตมากขึ้นและลดการโต้ตอบและการบ�ำรุงรักษาของผูใ้ ช้ลง
ด้วยโซลูชน
ั เลเซอร์ที่ใช้งานง่าย ซึ่งผูใ้ ช้สามารถเข้าใจได้งา่ ยโดยไม่จำ� เป็น
ต้องฝึกอบรมเพิม
่ เติม
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มาตรฐานอยูท
่ ก
ี่ ารใช้งานได้อย่างสบายใจ
Videojet Technologies เป็นผูน
้ ำ� ระดับโลกในตลาดข้อมูลผลิตภัณฑ์ ให้บริการการ
พิมพ์ในสายการผลิต การพิมพ์วน
ั ที่ และการพิมพ์เครือ่ งหมายบนผลิตภัณฑ์ หมึกเพือ
่
TM
การใช้งานเฉพาะทาง และ LifeCycle Advantage ของผลิตภัณฑ์
เป้าหมายของเราคือการร่วมมือกับลูกค้าในอุตสาหกรรม
สินค้าที่พร้อมอุปโภคบริโภคทันที เภสัชอุตสาหกรรม และ
อุตสาหกรรมสินค้าทางอุตสาหกรรม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ปกป้อง และท�ำให้แบรนด์เหล่านี้ เติบโต และก้าวล�้ำเทรนด์
และข้อก�ำหนดต่างๆ ทางอุตสาหกรรม Videojet มีเครือ
่ งพิมพ์
มากกว่า 400,000 เครือ
่ งติดตัง้ อยูท
่ ัว่ โลก พร้อมด้วยผู้
เชีย
่ วชาญด้านการพิมพ์ของลูกค้า และความเป็นผู้น�ำด้าน
เทคโนโลยีในเครือ
่ งพิมพ์วน
ั ที่ระบบอิงค์เจ็ทแบบต่อเนื่ อง (CIJ)
เครือ
่ งพิมพ์องิ ค์เจ็ทด้วยความร้อน (TIJ) การพิมพ์ด้วยเลเซอร์
Thermal Transfer Overprinting (TTO) การพิมพ์วน
ั ที่และการ
ติดฉลากส�ำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์ที่หลากหลาย

ลูกค้าของเราพึ่งพาผลิตภัณฑ์ Videojet ในการพิมพ์ผลิตภัณฑ์
กว่าหมื่นล้านรายการต่อวัน การสนั บสนุนด้านการขาย การใช้
งาน บริการ และการฝึกอบรมให้ลูกค้ามีการให้บริการโดยตรง
จากสมาชิกทีมกว่า 4,000 คนใน 26 ประเทศทัว่ โลก นอกจาก
นี้ เครือข่ายการจัดจ�ำหน่ายของ Videojet ยังประกอบด้วยผู้จัด
จ�ำหน่ายและ OEM กว่า 400 ราย ซึ่งให้บริการใน 135 ประเทศ

ส�ำนั กงานใหญ่ระดับโลก
ส�ำนั กงานขายและให้บริการของ
Videojet
ฝ่ายการผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ประเทศที่มีส�ำนั กงานขายและให้
บริการของ Videojet
ประเทศที่มีส�ำนั กงานขายและให้
บริการของพันธมิตร Videojet

โทร (+66) 92 272 0132
อีเมล ekkarath.vittayakom@videojet.com
เยีย
่ มชมเว็บไซต์ www.videojet.co.th
Videojet Technologies (S) Pte Ltd
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Block B #03-20/21 Jackson Square
Singapore 319579
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การแผ่ร ง
ั สี เลเซอร์ที่ มองเห็ นได้
และที่ มองไม่เห็ น

หลี กเลี่ ยงการสั มผั สกั บรังสี ทางดวงตาหรื อผิ วหนั ง
ทั ้ งรังสี โดยตรงหรื อรังสี กระเจิ ง
สู งสุ ด กำ�ลังโดยเฉลี่ ย: 50 วัตต์
สู งสุ ด พลังงานพั ลส์: 1.1 เมกะจู ล
ระยะเวลาพั ลส์: 1 - 300 นาโนวิ นาที
ความยาวคลื่ น: λ = 1040 - 1090 นาโนเมตร
เลเซอร์ระดั บที่ 4
(EN 60825-1:2014)
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