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Sürekli Mürekkep Püskürtme

Videojet® 1550/1650

Mesele cazip yan
özelliklerle ilgili
değil. Sadece
gerçek dünyada
amaçlarınıza
ulaşmak için
neye ihtiyacınız
olduğuyla ilgili.
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Sizin amaçlarınız.
Sizin gerçekliğiniz.

Kodların her gün ve her seferinde doğru olması gereken
gerçek bir dünya. Çalışma süresinin ve sürekli gelişimin
doğrudan ölçümlerinize yansıdığı bir dünya. Amacın kullanım
dışı kalma sürelerini azaltmak ve gerçek kullanılabilirliği
artırmak olduğu bir dünya. Bakımın öngörülebilir ve önleyici
bir rutin işlem olduğu bir dünya. İşte Videojet 1550 ve
1650 yazıcılar ile elde edeceğiniz avantajlar bunlardır.
Videojet, üretkenlik ortağınızdır.
Çalışma süresi avantajı

Yerleşik üretkenlik

1000 Serisi Sürekli Mürekkep Püskürtmeli
yazıcılarımız, %99,9 kullanılabilirlik* ortaya koyan
müşteri saha araştırmasıyla, CleanFlow™ yazdırma
kafası ve Dynamic Calibration™ gibi
yeniliklerimizin etkinliğini açıkça göstermektedir.

Çalışma süresini ve OEE’yi sürekli olarak
geliştirmek için, kullanılabilirlik yüzdelerinden
daha fazlasına ihtiyacınız var. Arabirimimiz,
hattınızı hızlı bir şekilde tekrar çalışır duruma
getirmeniz için, arıza bilgilerini size anında
gösterir. Ancak, kullanım dışı kalma olaylarının
kökenine inmenize ve bunları tamamen
çözmenize de olanak tanır.

Kod Güvencesi
Gelişmiş yazılımlarımız, hataları azaltmaya
yardımcı olmak için kodlama ve işaretleme
işlemine yapılan operatör girişlerini en aza indirir
ve hatalardan korur. Kurulum sırasında hatadan
koruma kuralları belirlenerek, operatör girişleri,
belirttiğiniz seçimlerle sınırlandırılır.

*Yazıcı kullanılabilirliğiyle ilgili daha fazla bilgi için, lütfen bu
broşürün 4. sayfasına bakın.

Basitlik ve kullanışlılık
Büyük ve parlak arabirimden atık, karışıklık ve
hataları önemli ölçüde azaltan Smart Cartridge™
sıvı sistemine kadar, Sürekli Mürekkep
Püskürtmeli yazıcılarımız basit ve sınırlı etkileşim
sağlamak üzere tasarlanmıştır. Sizin üretime
odaklanabilmeniz için, biz başlatma, çalıştırma ve
bakımı basitleştiriyoruz.
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Amacınız en basit ifadeyle
çalışma süresini artırmaktır.
Hiç bir mazeret kabul edilemez. “Eğer”, “ile” veya “ama” kabul edilemez.
Programlanmış üretim süresi ne kadar yükselirse ve bu süre içinde ne kadar çok ekipman kullanılabilir
durumda olursa, hedeflerinize o kadar hızlı ulaşırsınız. Gerçek dünyada, planlanmamış kullanım dışı
kalma süreleri vardır. Zorlu bakım prosedürleri vardır. Kapalı kalmalar, sorunlar ve engeller vardır.
Tüm bunlar amaçlarınızla aranıza girer.

Videojet çalışma
süresi avantajı
Amacınız, planlanmış üretim süresini en üst
düzeye çıkarmak. Planlanmamış kullanım dışı
kalma sürelerinin sizi engellemesine izin
vermeyin.

En son müşteri saha araştırmalarının
gösterdikleri:

%99,9

kullanılabilirlik
* %99,9 kullanılabilirlik sonuçları,
aktif üretim hatlarında dört
yüzden fazla 1000 Serisi yazıcıyı
temsil eden bir müşteri
anketinden alınmıştır. Ankete
katılan müşterilerin yarısından
fazlası %100 kullanılabilirlik
bildirmiştir. Bireysel sonuçlar
farklılık gösterebilir.

*

Çalışma süresi, Genel Ekipman Etkinliğini (OEE)
artırır. OEE de karı artırır. Tüm üreticilerin amacı,
üretim hatlarının çalışma süresini %100’e
mümkün olduğu kadar yakınlaştırmaktır.
Değişken kodlama süreçleri için, Videojet’in 1550
ve 1650 yazıcıları, diğer yazıcıların sunamadığı
yenilikler sayesinde, bu orana ulaşmanıza
yardımcı olur.
Özel CleanFlow™ yazdırma kafası ve Dynamic
Calibration™ teknolojisi, yazıcının güvenilir bir
şekilde çalışmaya devam etmesi için mürekkep
birikmesine karşı direnç gösterir ve baskı kalitesini
güvenceye alır. Uzun ömürlü Core sistemimiz,
sektör lideri çalışma süreleri sunar ve
personelinizin gerçekleştirebileceği planlanmış
bakım prosedürleri arasında 14.000 saat boyunca
kesintisiz çalışabilir.
1550 ve 1650 yazıcılarımız sizin ölçüm
tercihlerinize göre yapılandırılabilen
Kullanılabilirlik Ölçümleri sunar.
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Daha seyrek yazdırma kafası
temizliği.
Patentli CleanFlow™ yazdırma
kafası tasarımımız, sıradan
mürekkep püskürtmeli
yazıcıların kapanmasına
neden olabilecek mürekkep
birikmesini azaltmak için pozitif
bir filtrelenmiş hava akışı sağlar.
Böylece, güvenilir bir biçimde
net ve tutarlı kodlar elde
edebilir ve yazdırma kafası
temizlik işlemleri arasında daha
uzun süre çalışabilirsiniz.

Dynamic Calibration ile daha
yüksek baskı kalitesi

Ölçümü operasyonunuza
uygun hale getirin

Dynamic Calibration™ teknolojisi, püskürtme parametrelerini otomatik
olarak ayarlamak için endüstride bilinen en gelişmiş ölçüm ve kontrolleri
kullanır. Ortam sıcaklığı ve nem oranı gün içinde ve mevsimlere göre
değişse de, yalnızca Videojet ile aynı mükemmellikte baskı kalitesi elde
edeceğinize güvenebilirsiniz.

Yazıcıyı, Kullanılabilirliği istediğiniz gibi takip etmesi için
yapılandırın. Güç Açık (yani yazıcının açık olduğu) olan zamana
göre takip edin. Veya Jetler Açık (yani mürekkebin döndüğü ve
yazıcının baskı yaptığı veya gerektiğinde baskı yapmaya hazır
olduğu) olan zamana göre takip edin. Planlanmış üretim
sürenizi ve OEE yöntemlerinizi en iyi temsil eden yöntemi
seçin.
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Üretkenliği artırmak için
kullanabileceğiniz bilgiler
Hedefleriniz zaman içinde daha da zorlaşır. Zorluklarla mücadele etmeniz değil, üretim
yapmanız gereklidir.

KULLANILABİLİRLİ
K
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PE

Böylece hedeflerinize bugün
ulaşabilir ve gelecekte daha
da yüksek üretkenlik için
sürdürülebilir geliştirmeler
gerçekleştirebilir misiniz?

Üretkenlik araçları

S
MAN
OR
RF

Kullanım dışı kalma süresinin
temel nedenlerini keşfetmek ve
bu sorunları geride bırakmak
için hangi bilgilere ihtiyacınız
var?

Kullanılabilirlik yüzdesi = Çalışma süresi/potansiyel üretim süresi
Tesis çalışma süresi
Planlanmış üretim süresi
Tam üretken süre

Zaman karşısında OEE’yiartırın

Planlanmış kullanım
dışı kalma süresi
Planlanmamış kullanım
dışı kalma süresi

1550 ve 1650 yazıcıları, sürekli OEE gelişimini desteklemek için tasarlanmıştır.
İster bir baskı parametresini değiştirmek ya da ister bir operatör
prosedürünü düzeltmek gerekli olsun, harekete geçmenizi sağlayacak
bilgiler sunar.
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1550 ve 1650 CLARiTY™ arabirimi, en
büyük sorunları tanımlamanızı, bu
sorunlara odaklanmanızı ve
planlanmamış kullanım dışı kalma
süresinin temel nedenlerini keşfetmek
için derine inmenizi sağlayan mantıklı bir
yolla arıza bilgilerini sunar.
Sonuç: Temel nedeni ortadan
kaldırmak ve sürdürülebilir gelişme
sağlamak için harekete
geçebilirsiniz.

Çalışma süresini ve OEE’yi
sürekli olarak geliştirmek için,
kullanılabilirlik yüzdelerinden
daha fazlasına ihtiyacınız var
Bu bilginin içeriğini anlamadan, sorunu çözemezsiniz. En büyük sorunlara
odaklanma ve planlanmamış kullanım dışı kalma süresinin temelindeki
nedenleri keşfetmek için derine inme becerisine sahip olmanız gerekir.
Teknik işlevlerin durumundan daha fazlasını sunan 1550 ve 1650 yazıcıları, hem
Yazıcı Kullanılabilirliği hem de Operasyonel Kullanılabilirlik hakkındaki bilgileri
görüntüler. Planlanmamış kullanım dışı kalma süresinin teknik ve operasyonel
nedenlerini keşfetmek için Yazıcı Kullanılabilirliği verilerinin derinine inin. Verimli
ve etkili sorun çözmeyi desteklemek için her şey mantıklı bir yolla sunulur.
CLARiTY™ arabirimi, yalnızca ne olduğunu değil; o anda gerçekte neler
olduğunu hızlı bir şekilde öğrenmek için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri
görüntüler. Böylece kendinizden emin bir şekilde kullanım dışı kalma süresinin
temelindeki nedeni tanımlayabilir ve sürdürülebilir süreç gelişimi sağlamak için
sorunu giderebilirsiniz.

Kullanım dışı kalmanın baş nedenlerini
görün

Bir arızadan sonra çalışmaya daha çabuk başlayın
CLARiTY™ arabirimimiz sorun gidermek ve hattınızı mümkün
olduğunca hızlı bir şekilde tekrar çalışır duruma getirmek için
kullanabileceğiniz arıza bilgilerini anında gösterir.

Sıklığını ve süresini gözden geçirin

Temel nedeni bulun, süreçleri geliştirin
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Hataları önleyen kod girişi
Amacınız ise böyledir:

Gerçekte böyledir:

Asla yanlış kod, yanlış tarih, yanlış
parti numarası olmaz. Asla!

Bir basamağı eksik kodlar, var olmayan tarihler,
yanlış ürünler üzerindeki kodlar, yazım hataları,
yanlış son kullanma tarihleri. Bunların %50 - %70’i
operatör hatası olması muhtemel kodlama
hatalarıdır.

Kod Güvencesine Hoş Geldiniz
Doğru ürünler üzerine doğru kodları basmayı amaçlayan kapsamlı
Videojet yaklaşımı.
Gelişmiş yazılımlarımız, hataları ortadan kaldırmaya yardımcı olmak
için kodlama ve markalama işleminde operatör girişlerini en aza
indirir ve yanlış yapılmasını önler.

Hatalı kodlar israf, ürün
üzerinde yeniden çalışma,
mevzuatla ilgili cezalar
ve markanızın adının
zarar görmesi anlamına
gelebilir. Bırakın bunlar
başkalarının sorunu olsun.
Hattınızın üretkenliğini
ve markanızın itibarını
korumak için size yardım
edebiliriz.
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Ayarlama sırasında hata önleyici kuralları (örneğin alanların düzenlenip
düzenlenemeyeceği, izin verilen veri türleri ve tarih aralığı sınırlandırmaları)
kolayca oluşturun. Doğru giriş yapılmasını sağlamak için, operatör, alan
komut istemleri, aşağı açılan menüler, takvim ekranları ve önceden
tanımlanmış biçimler içeren ve sizin belirlediğiniz seçeneklerle sınırlandırılır.
İş başlatılmadan önce baskı yerleşiminin önizlemesi onaylanmalıdır.

Daha da fazla Kod Güvencesi mi istiyorsunuz?
İşyeri bilgisayarınızda kurallara dayanan kod oluşturmak ve
yetkilendirilmemiş kullanıcıların kuralları veya kodları düzenlemesini
engellemek için CLARiSOFT™’u kullanabilirsiniz. CLARiNET™ ile mevcut
ağınız üzerinden bir veya daha fazla yazıcıya kodları otomatik olarak dağıtın,
kodlarınızı doldurmak için bir veritabanından veri çekin ve böylece hata
olasılığını daha da azaltın.

Hataları önleyen ayarlama sihirbazı. İş ayarlama sırasında
hata önleyici kurallar (alanların düzenlenip düzenlenemeyeceği,
izin verilen veri türleri, tarih aralığı sınırlandırmaları ve daha
fazlası) kolayca oluşturulabilir.

Görsel iş seçimi. İş dosyaları, kodlanmakta olan ürünün adı gibi anlamlı adlar
kullanılarak kaydedilebilir ve aranabilir. Mesajın önizlemesi, doğru işin
yüklendiğine dair daha fazla güvence sağlar.

Adım adım kılavuzlu veri girişi. İş ayarlama sırasında
tanımladığınız kurallara dayalı olarak, yalnızca izin verilen alanlar
düzenlenebilir. Yazdırma işi yalnızca operatör her bir girişi
onayladıktan sonra yüklenebilir.

En az hata için birden fazla seçenek. Veri giriş ekranları, operatörleri iş
ayarlama sırasında belirlenen tercihlerle sınırlandırır. Tarih mi giriyorsunuz? İzin
verilen son kullanma tarihlerini gösteren bir takvimden seçim yapın. Ülke
kodu mu giriyorsunuz? Aşağı açılan bir listeden seçim yapın. Parti kodu mu
giriyorsunuz? Kodu önceden tanımlı biçimde otomatik olarak yükleyin.
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Sizin üretime odaklanabilmeniz
için sınırlı ve basit etkileşim için
tasarlandı
İşin başında büyük ve parlak arabirim gelir. Smart Cartridge™ sıvı sistemi atığı, karışıklığı ve
hataları önemli ölçüde azaltır.
Tabii, planlanan bakım zamanı geldiğinde, modüler Core sistemi hemen üretime
dönmenizi sağlar.
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İnteraktif dokunmatik ekran

Modüler Core

Modüler yazdırma kafası tasarımı

Parlak 264 mm (10,4 inç)
dokunmatik ekran, iş durumunu
uzaktan izlemeyi kolaylaştırır. Hızlı
ve sezgisel arabirimimiz, günlük
etkileşimi basitleştirir; gerçek
zamanlı sıvı düzeylerini, bakım
uyarılarını, yazdırma işlerini ve diğer
işletim bilgilerini açık bir biçimde
görüntüler.

Gelişmiş Core tasarımı, 1550 ve
1650 yazıcılarının, planlı bakımlar
arasında 14.000 saat performans
sergilemesini sağlar. Core müşteri
tarafından değiştirilebilir ve tüm
mürekkep sistemi filtreleri ile
yıpranan parçaların çoğunu içerir.

Otomatik kurulum, kalibrasyon ve
ayar, minimum operatör
müdahalesiyle istikrarlı bir
performans elde edilmesine
yardımcı olur. Yazdırma kafası kolay
temizlenebilir ve uzun süre kapalı
kaldıktan sonra bile hızlı, kolay
başlatma ile temizlemeler arasında
uzun süre çalışma olanağı sağlar.

M/Min

Ultra yüksek hızlı kodlama
600
500

400

Hız, İçerik ve Kalitede Taviz Yok
300
200

Cam, plastik ve metal. Yağlı, parafinli
veya nemli alt tabakalar. Yüksek hızlı
ve yüksek sıcaklıklı süreçler.
Solmaya, çözücülere, aşınmaya ve
aktarmaya karşı direnç.
Gereksinimleriniz ne olursa olsun,
bunları karşılayacak bir Videojet
Smart Cartridge™ mürekkebi vardır.
Biz de doğru mürekkebi seçmenize
yardımcı olacak uzmanlığa sahibiz.

Operasyonel ihtiyaçlarınıza uygun
hale getirilmiş kurulum ve
eğitimden, önleyici bakım ile hızlı
yanıta ve sürekli gelişim için
işbirliğine kadar... Küresel servis
organizasyonumuz, yalnızca
dünyanın en büyüğü ve en hızlısı
değildir. Aynı zamanda, ilk günden
başlayarak, günlük üretkenlik
gereksinimlerinizde kendilerini sizin
başarınıza adamış uzmanlardan
oluşan bir ekiptir.
Biz, yalnızca tedarikçiniz olmak
istemiyoruz. Biz, bugün yaşadığınız
sorunları çözerek ya da gelecekte
düşündüğünüzden daha fazlasını
başarmanıza yardımcı olarak,
ekibinizin bir parçası olmak istiyoruz.

0

0

Çift hatlı 7 yüksek
200

Üç Hatlı 7 yüksek
M/Min

Videojet’in Smart Cartridge™ sıvı
sistemi, herhangi bir israf, karmaşa
olmadan yanlışlıkla hatalı mürekkep
veya uyumsuz telafi sıvısı yükleme
yaşanmadan mürekkepleri
öngörülebilir bir program içinde
değiştirmenizi kolaylaştırır. Bu
bağımsız kartuşlar, neredeyse tüm
uygulama gereksinimlerini
karşılamak için tasarlanmış, sektörün
en yüksek kaliteli mürekkep ve
sıvılarıyla doldurulmaktadır.

Kalite, üretkenlik, çalışma süresi.
Amaçlarınıza ulaşmanıza yardım
edeceğiz

M/Min

Her iş için mükemmel mürekkep.

Servis/destek

200

150

150

100

100

50

50

0

0

%41 daha hızlı
M/Min

Üstün mürekkep
teknolojisi

M/Min

M/Min

Üretim ortamınızda, daha yüksek hız ihtiyacının sonu asla gelmez;
100
konu ürün kodlaması olduğunda, hattınızı daha da hızlı
0
çalıştırmaktan daha fazlasını yapabiliriz. Videojet 1650 Ultra Yüksek
Hızlı (UHS) yazıcı, iki satır ve üç satır kodlama yapabilir, sektörün
600
200
önceki lideri olan Videojet Excel UHS’ye göre %40 daha hızlı çalışır,
500
baskı kalitesinden ödün vermez ve hız konusunda
son noktadır. 1650
150
400
UHS, aynı
alana daha fazla içerik yazdırmanızı, değerli ambalaj alanını
korumak300için var olan kodu küçültmenizi100
veya daha kolay
okunabilmesi
için
kodu
daha
büyük
veya
daha kalın yazdırmanızı
200
50
sağlar. 100

200

150

Yalnızca 1650 UHS'de

%43 daha hızlı
Excel UHS

bulunur

1650 UHS
100 yazıcısının Videojet Precision Ink Drop™ sistemi üstün
kod kalitesi sunar. 1650 UHS, saniyede 100.000 damla üretebilir.
50
Damla üretmek
işin kolay kısmıdır. Damlaları yüksek kaliteli kod
oluşturacak şekilde işlemek, 1650 UHS’yi rakiplerinden ayırır.
0
Precision Ink Drop™ teknolojisi sayesinde, Videojet sistem tabanlı bir
yaklaşım ile en iyi kod kalitesini sağlamak için benzersiz mürekkep
kimyasını, gelişmiş yüksek frekanslı yazdırma kafası teknolojisini ve
her bir mürekkep damlasının uçuş yolunu düzenleyen karmaşık
yazılım algoritmalarını bir araya getirir.
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Gönül rahatlığı standart
Videojet, dünya genelinde kurulu 325.000'den fazla yazıcısıyla endüstriyel kodlama
ve markalama çözümlerinde bir dünya lideridir. İşte bu başarısının nedenleri…
• En düşük maliyetli ve operasyonlarınıza en uygun
çözümün belirlemek, kurmak ve kullanmanıza yardımcı
olmak için dünya genelinde 40 yıldır edindiğimiz
uzmanlıktan yararlanıyoruz.

• Gerek ürünlerimizin, gerekse müşteri hizmetlerimizin
uzun vadedeki güvenilirliğiyle ismimizi duyurduk; bu
yüzden siz de Videojet'i tercih edip rahat bir nefes
alabilirsiniz.

• Kapsamlı bir uygulama aralığında, somut sonuçlar
sağlayan geniş bir ürün ve teknoloji yelpazesi sunuyoruz.

• Uluslararası ağımız, 135 ülkede 3000'den fazla personeli
ve 175'ten fazla distribütör ve OEM'yi kapsıyor. Dolayısıyla
iş yapmaya hazır olduğunuz her zaman, her yerde sizinle
iş yapmaya hazırız.

• Çözümlerimiz son derece yenilikçi. Yeni teknolojilere,
araştırma ve geliştirmeye ve de sürekli gelişime yatırım
yapmakta kararlıyız. Biz sektörümüzün lideriyiz, sizin de
lider olmanıza yardım etmek istiyoruz.

Genel Merkez
Videojet Satış ve Servis Ofisleri
Üretim ve Ürün Geliştirme
Videojet Satış ve Servisinin
olduğu ülkeler
Videojet İş Ortağı Satış ve
Servisinin olduğu ülkeler
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