Mükemmel fiyata sağlam
performans

Sürekli Mürekkep Püskürtmeli

Videojet® 1040

Genel kodlama ihtiyaçlarını karşılayan
kanıtlanmış Videojet performansı
mükemmel değerde

Küçük ve orta ölçekli üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamak için özel
olarak tasarlanan Videojet 1040, üretimden ödün vermeden çalışma
sağlar.
1040 çok yönlülüğü, sadeliği ve güvenilir çalışma yoluyla eşsiz değer
sağlar.
Güvenilir çalışma

Kodlama hatalarını ortadan kaldırır

• O
 tomatik temizlenen yazdırma kafası, temizliğe
ihtiyaç duymadan 12 güne kadar sürekli kullanım
olanağı sunar

• G
 örsel iş seçimi ve yazdırma düzeni ile doğru
kodların yazıldığından emin olmak için operatöre
yardım eder

• Dynamic Calibration™, değişen sıcaklık veya nem
koşulları altında manuel operatör müdahalesi
gerektirmeden yazdırma parametrelerini
otomatik ayarlar

• İsraf ve yanlış kodlamadan kaynaklanan tekrar
çalışma riskini kılavuzlu veri girişi ve otomatik
tarih ve saat ekleme ile azaltır

• Mesai sonu cihaz kapatılması sonrasında güvenilir
başlatma ve baskı

• Otomatik Kodlama işlevi encoder gerektirmeden
değişen hat hızlarına uyum sağlayan isteğe bağlı
ürün algılayıcı kullanır

Baskı kapasitesi ve kalitesi

Kolay kullanılabilirlik

• Daha fazla içerik ve daha karmaşık kodlar için
3 satıra kadar baskı

• Kod girmek için daha az adımda ve daha az
operatör eğitimi ile sezgisel 7 inç dokunmatik
renkli ekran sonuçlarını yönetme kolaylığı

• Genel kodlama ihtiyaçlarına yönelik sürekli baskı
kalitesi için kanıtlanmış püskürtme ucu
teknolojileri
• Püskürtme ucu teknolojisi hem birincil ürünler
hem de koliler üzerine yüksek kaliteli kodlar
uygulamak için farklı boyutlarda karakterler
kullanabilmenizi sağlar

• Smart Cartridge™ dağıtım sistemi aracılığıyla
doğru sıvı kullanımından emin olur
• Modüler tasarım, kullanım dışı kalma süresinin
hızlı kontrol edilmesine ve kolay yedek parça
değiştirme ile hızlı geri kazanımı sağlamaya
yardım eder

Karışıklık yok, israf yok, hata yok
Smart Cartridge™ sıvı dağıtım sistemi, doğru sıvıların
kullanılmasını sağlayan ve yanlış kartuş takıldığında
operatörü uyaran bir mikroçip içerir.
Benzersiz tasarımı sayesinde kartuşlardaki tüm sıvının son
damlasına kadar kullanılmasını sağlayarak tüketimi en üst
düzeye çıkarır ve maliyet tasarrufu sağlar.

Benzersiz performans sağlayan mürekkepler
Kimyasal olarak gelişmiş bir formüle sahip kanıtlanmış mürekkeplerimiz
günümüz uygulamaları ve üretim ortamlarında en uygun performansı
ve maksimum çalışma süresini sunmak için tasarlanmıştır.
• Çok çeşitli ortam koşullarında sıkı bir biçimde test edilmiştir
• S ıvılarla donanım arasındaki kimyasal uyum, erken bozulmayı
önlemeye yardımcı olur
• Saflık ve filtrasyon standartları ve %100'lük toplu testler ile uyumludur

Yazdırma kafasında benzersiz yenilik
Otomatik temizleme işlevi, yazıcıların temizleme zamanları arasında
daha uzun süre çalışmasına olanak sağlayarak püskürtme ucunda
mürekkep birikmesini azaltmaya yardımcı olur.
Gelişmiş yazılım algoritmaları kullanan ortamlarda birden fazla
hızlarında çeşitli tutarlı kod kalitesi denetlenir.

Videojet® 1040 baskı örneği kılavuzu
Açıklama
Tek satır 5x5

Tek satır 7x5

Tek satır 9x7

Tek satır 12x9

Tek satır 16x10

Çift satır 5x5

Çift satır 7x5

Çift satır 9x7

Çift satır 12x9

Arapça karakter 9 yüksek

Çift satır 12x12

Çift satır 16x12, 7x5

Tri-line 5x5

Tri-line 7x5

Baş aşağı/geriye doğru karakterler
Herhangi bir yöne giden ürün hatlarına
ve üretim hattında çeşitli yönlerde
bulunan ürünlere uyum sağlar

Grafikler ve logolar
Tüm görüntüler 60 dpi’de basılmıştır

Baskı örneği

Videojet® 1040

Mürekkep Püskürtmeli Inkjet
Hat hızı kapasitesi

Sıcaklık/nem aralığı

Şu hızlarda 1 - 3 satır baskı yapabilir:
Tek satır maks. hız = 130 m/dk (426,5 ft/dk)
Çift satır maks. hız = 50 m/dk (164 ft/dk)
Tri-line maksimum hızı = 27m/dk (89ft/dk)

5°C - 45°C (41°F - 113°F)
%0 - %90 RH yoğuşmasız

Yazı tipi matris yapılandırması

Nominal besleme gücü 50/60 Hz.'de 100-120 / 200-240 VAC,
60 W nominal

Tek satırlı: 5x5, 7x5, 9x7, 12x9, 12x12, 16x12
Çift satır: 5x5, 7x5, 9x7, 12x9, 12x12
Tri-line: 5x5, 7x5

Yaklaşık ağırlık

Elektrik gereksinimleri

15 kg (33,1 lb.)

Nominal karakter yüksekliği
Yazı tipine bağlı olarak, 0,079 inç (2 mm) ile 0,295 inç (7,5 mm) arasında seçilebilir

Atış mesafesi
12 mm (0,47 inç) için optimize edilmiş baskı kalitesi ile 5 mm ile 15 mm (0,20 inç – 0,59 inç)

Kullanıcı arayüzü seçenekleri:
Kullanımı kolay ve kod girmek için daha az işlem gerektiren 178 mm (7,0 inç) TFT-LCD
dokunmatik ekran

Boyutlar

[12.48in] 317mm

Çince, Rusça/Bulgarca, Türkçe/İskandinav Dilleri, Yunanca, Arapça, İbranice,
Doğu Avrupa ve Avrupa/Amerika

Diller ve arabirim seçenekleri
İngilizce, Arapça, Bulgarca, Çekçe, Fransızca, Yunanca, İbranice, Macarca,
Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, Tayca, Türkçe ve Vietnamca

[13.81in] 351mm

Karakter kümeleri

Veri arayüzü
USB 2.0

Mesaj depolama
15 mesaja kadar

Çevresel koruma

[16.40in] 417mm

IP43 standardı; fabrika havası gerekmez; paslanmaz çelik kabin
15

Yazıcı kafası

16

Yazıcı bağlantı kablosu
Ultra esnek
Uzunluk: 2 m (6,6'), MEK dayanıklı
[.75in]
19mm

Sıvı konteynerleri
Ink Smart Cartridge™ 750 ml (0,793 qt.)
Takviye Smart Cartridge™ 750 ml (0,793 qt.)

[19.04in] 484mm

Isıtılmış yazdırma kafası
Püskürtme deliği boyutu: 60 mikron

7

87 4
[11.02in] 280mm

62mm

[12.99in] 330mm

[2.42in]

[9.25in] 235mm
[14.13in] 359mm

[14.72in] 374mm

[15.00in] 381mm

[15.40in] 391mm

[10.96in] 278.5mm
[9.78in] 248.5mm

[1.63in]
41.28mm

[.40in]
10.2mm

[.98in]
25.0mm

[8.21in] 208.5mm

[.51in]
13.0mm

Gönül rahatlığı standart olarak sunulur
Videojet Technologies, ürün tanımlama pazarında bir dünya lideridir, hat üzerinde
yazdırma, kodlama ve markalama ürünleri, uygulamaya özgü sıvılar ve ürün yaşam
döngüsü hizmetleri sunar.
 edefimiz; ambalajlı tüketici ürünleri, ilaç ve endüstriyel ürünler
H
sektöründe müşterilerimizle iş birliği yaparak onların
üretkenliklerini artırmak, markalarını korumak, geliştirmek ve
sektör eğilimleri ile yasal mevzuatın bir adım önünde olmalarını
sağlamaktır. Müşteri uygulama uzmanları ve Mürekkep
Püskürtmeli InkJet (CIJ), Termal Mürekkep Püskürtme (TIJ),
Lazer Markalama, Termal Transfer Baskı (TTO), koli kodlama ve
etiketleme ve çok çeşitli yazdırma teknolojileri alanındaki lider
konumu sayesinde Videojet, dünya çapında 345.000'den fazla
yazıcı kurulumu gerçekleştirmiştir.

Müşterilerimiz, günde on milyardan fazla ürüne baskı yapmak
için Videojet ürünlerine güveniyor. Müşteri satış, uygulama,
servis ve eğitim desteği, dünya genelinde 26 ülkede 4000’den
fazla ekip üyesiyle doğrudan sağlanmaktadır. Bunun yanında,
Videojet’in dağıtım ağı, 135 ülkede 400’den fazla dağıtıcı ve
OEM ile hizmet vermektedir.

Global Merkezler
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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