Endüstri 4.0
üretkenlik öncülerine
imkan sağlıyoruz

Mürekkep Püskürtmeli InkJet

Videojet® 1880

Videojet 1880, hattınızın
kesintisiz bir şekilde
çalışmasına yardımcı olmak için
bulut bağlantılı 10.000 Videojet
yazıcının toplu zekasını
kullanıyor
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Endüstri 4.0 üretkenlik öncüleri için
üretilen Videojet 1880 akıllı Mürekkep
Püskürtmeli InkJet yazıcı sayesinde
üretimde hat duruş süresinden kurtulun.
Videojet 1880 InkJet yazıcı, Endüstri
4.0 yolculuğunuzu mümkün kılmak
üzere sektörün en büyüğü olan
bulut bağlantılı Videojet yazıcılardan
elde edilmiş kapsamlı bilgilerden
yararlanılarak üretilmiştir.

1880 sıra dışı bir çalışma süresi sağlamanın
yanı sıra, ekibinizin üretkenliğini
iyileştirmeye ve yazıcının kullanım ömrü
boyunca maliyetleri düşürmeye yardımcı
olmak amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.

Milyonlarca saatlik gerçek yazıcı verileri
yardımıyla tasarlanan 1880, dijital olarak
etkinleştirilen, gelişmiş bir çözüm sunar.
Videojet 1880, kullanıcının olası yazıcı
sorunlarını proaktif olarak çözebilmesini
ve üretim hattınızın kesintisiz çalışmasını
sağlamak üzere yazıcı parametrelerini
sürekli olarak izleyip takip eder.
Sektörde bir ilk olan mürekkep birikme
sensörü ve Videojet MAXIMiZE™
tanılama paketiyle 1880, her zaman
beklenen performansı sunar.
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Doğuştan dijital: Üretkenlik
yolculuğunuza güç katın
Yerleşik bir önemli belirtileri izleme sistemi, akıllı uyarılar, isteğe bağlı
uzaktan teknik destek, Wi-Fi bağlantısı ve gelişmiş bir otomatik sorun
giderme programı ile 1880, olası yazıcı arızalarından kaçınmak için bunları
zamanında tahmin eder ve buna rağmen yine hatta duruş yaşanırsa
sorunun hızlı bir şekilde giderilmesini sağlar.

Planlanmamış yazıcı hat duruş süresi
sorununuzun ana nedenlerini azaltın
Videojet MAXIMiZE ™ gelişmiş tanılama paketi,
operatörlerin gerçekleşebilecek bir arızayı kolaylıkla
belirlemesine yardımcı olmak üzere yazıcı durumu
parametrelerini sürekli olarak izler. Yazıcı, ekran
bildirimleri sunar ve videolar, kullanıcının proaktif bakım
prosedürlerinde ilerlemesine yardımcı olur.

Performansı
iyileştirmek için
seçenekler sunar
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Yazıcınızın
sağlığını izler

Videojet
MAXIMiZE™

Olası hat
kesintilerini
önlemek amacıyla
kullanıcıyı bakıma
yönlendirir
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Durum
parametreleri
normal çalışma
aralıklarının
dışına çıktığında
kullanıcıyı uyarır

Arıza

Tanılama

Onarım
İlk bilen
Yazıcı gereksinimlerinin,
uyarı veya arıza
durumlarının gerçek
zamanlı bildirimi

Değiştirme

İlk yanıt
veren
Değerli yazıcı ve
üretkenlik bilgileri için
anında görünürlük

Gerçek zamanlı uzaktan
görünürlükle arızalara daha
kısa sürede yanıt verin
VideojetConnect™ Remote Service*, yazıcı
sorunlarının gerçek zamanlı bildirimini sunarak hem
Videojet uzmanlarının hem de teknisyenlerinizin
sorunu uzaktan tanılamalarına olanak sağlar.

Üretime devam

Arıza durumlarından daha hızlı
kurtulun
Rapid Recover™* gelişmiş otomatik sorun giderme
yöntemlerini kullanarak yazıcı arızasının kolayca
giderilip giderilemeyeceğini veya yazıcı ayarlarının
otomatik olarak aktarıldığı yedek bir yazıcıya mı
ihtiyaç olduğunu hızlıca belirler ve 20 dakika içinde
hattın yeniden çalışır duruma gelmesini sağlar.
* Ülkenizde bulunma durumuna göre değişebilir.
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Her zaman doğru kodu doğru
kalitede elde edin
Kod yönetimi ve hat entegrasyonu özellikleriyle
insan hatalarını azaltın. Baskı kalitesi sorunlarını
kısa sürede tespit edip düzeltin.

Baskı kesilmesini azaltın

Kesilmiş kod

Kaliteli kod

Kodlama hataları olursa
bunları yakalayın
Baskı kalitesinin çok önemli olduğu uygulamalar söz
konusu olduğunda, 1880, her bir kodu doğrulayan
sektör lideri görüş sistemleriyle bağlantıyı destekler.
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1880 yazdırma kafasında benzersiz
bir sensör bulunur. Bu sensör,
yazıcının yazdırma kafasındaki
mürekkep birikmesini algılamasına
olanak sağlar ve kullanıcıyı olası
baskı kalitesi sorunlarına karşı
uyarır.
1880 otomatik durulama özelliği,
tek bir düğmeyle yazdırma
kafalarının temizlenmesinde
kolaylık ve tutarlılık sunarak
kırpılmış kodların temel nedeni
olan mürekkep birikmesini önemli
ölçüde azaltır.

Geçişleri kolaylaştırın ve
hata olasılığını azaltın
1880 hat entegrasyonu ve kod yönetimi özellikleri
paketiyle insan hatası olasılığını ortadan kaldırın.

Videojet mesaj tasarımı ve kod
yönetimi yazılımı, hat ayar ve
geçişlerinin daha hızlı olmasına
olanak sağlar ve gereksiz
operatör etkileşimlerini
ortadan kaldırarak kodlama
hatası olasılığını azaltır.

Ethernet / IP™, ODVA firmasının ticari markasıdır.
PROFINET®, Profibus & Profinet International (PI)
firmasının tescilli ticari markasıdır. OPC Foundation®,
OPC Foundation firmasının tescilli ticari markasıdır.

Her adımınızda size kılavuzluk
ediyoruz
SIMPLICiTY™ arayüzümüz, düzenlenebilir
alanları, izin verilebilir veri türlerini, tarih aralığı
kısıtlamalarını ve daha fazlasını tanımlayan hata
önleyici kurallarla olağanüstü Kod Güvencesi
sunarak yazıcı etkileşimlerini ve olası kullanıcı
hatalarını büyük ölçüde azaltır.
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Operatör müdahalesinden
kaynaklanan kesintileri en aza indirin
En gelişmiş yazıcımız 1880, temizleme aralıklarını
ve kartuş değişimlerini azaltıp bu işlemleri
basitleştirme amacıyla geliştirilmiş tasarımı sayesinde
operatörlerinizin üretime odaklanmasını sağlar.
İki kata

kadar*
değiştirme
aralığı

3,5 ml/saat gibi çok düşük bir
seviyede kalan sektör lideri
make-up tüketimi
0,75 l ve 1 l’lik kartuşlar arasından seçim yapın.
Doğru kartuş boyutu, mürekkep israfını azaltabilir
veya make-up değiştirme aralığını iki katına
çıkarabilir.

* Diğer Videojet modellerine kıyasla

VideojetConnect™
Remote Service ile
uzaktan erişim
†

Tek bir düğmeyle dünyanın en büyük InkJet uzmanları
ağına anında ulaşın ve yazıcı sorunlarının tespit edilip
uzaktan giderilmesine yardımcı olması için doğrudan
bir teknisyenden destek alın. Başka hiçbir teknoloji,
gerektiğinde daha hızlı şekilde doğru kararlar vermenizi
sağlayamaz.
†
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Ülkenizde bulunma durumuna göre değişebilir.

Yazdırma kafası temizleme zamanları
arasında daha uzun süre
Akıllı durdurma-başlatma sekansı özellikli gelişmiş
yazdırma kafası tasarımı, yalnızca gerektiğinde
operatöre bildirimde bulunarak yazdırma
kafasını temizleme ihtiyacını en aza indirir.

Basit önleyici bakım yılda
5 dakika sürer
Operatör tarafından yapılan yıllık önleyici bakımı,
üretim programınızdaki uygun bir zamanda
kolayca gerçekleştirin.

Videojet Teknik Destek ekibi, müşterinin
yeni bir kodlama mesajı ayarlamasına
uzaktan yardım ederek uygulamadaki
gecikmeleri önlüyor.
Önde gelen bir gıda üreticisi, yeni bir kutu türü
ve kodlama düzeni kullanmaya başladığında,
operatörler yazıcı ayarlarını yeni uygulamaya göre
doğru bir şekilde ayarlamak için gereken bilgiye
sahip olmadıklarını fark edince Videojet ile iletişime
geçip yardım istediler. Videojet’in teknik servisi
hemen uzaktan erişimle bağlandı ve makineyi
uzaktan ayarladı.

Videojet Remote Service Proaktif İzleme,
müşterinin hat duruş süresi sorununun
üstesinden gelmesine yardımcı oluyor.
Videojet Teknik Destek ekibi, yazıcıdan gelen 'Hızı
Kontrol Edin' uyarısını tespit etti ve proaktif olarak
müşteriyle iletişime geçerek hat duruş süresi
sorununun önlenmesine yardımcı oldu. Ekip,
müşteri tarafından verilen uzaktan erişim izniyle
yazıcının yapılandırmasına erişti. Teknik destek,
aralık dışına çıkmış şaft kodlayıcı parametrelerini
düzelterek yazıcının sadece birkaç dakika içinde
çalışmaya devam etmesini sağladı.
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Hattınızla doğal uyum
En yüksek standartları karşılayan gelişmiş özellikler
ve yetenekleri genişletme esnekliği.

350°

derece dönen
yazdırma
kafası

45°

Çevik yazdırma kafası hattınız için çalışır.
Benzersiz yazdırma kafası seçenekleri, daha fazla montaj
seçeneği ve ürüne daha fazla yakınlıkla daha iyi hat
entegrasyonu sağlar.

Yıkama için optimize edilmiştir
İsteğe bağlı IP66 koruma sınıfı, yıkama sırasında yazıcıyı
hattan kaldırma ihtiyacını ortadan kaldırır ve 316 sınıfı
paslanmaz çelik, korozyona karşı üstün koruma sağlar.
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Travers uygulaması için dayanıklı çok
bileşenli olarak kalıplanmış bağlantı
kablosu
Çok bileşenli olarak kalıplanmış bağlantı kablosu, uzun
ömürlü olacak şekilde üretilmiş olup en zorlu travers
ortamlarına dayanacak şekilde hazırlanmış ince ve
sağlam bir tasarıma sahiptir.

Uygulamanıza uygun mürekkep
seçenekleri
30’dan fazla mürekkep seçeneğiyle Videojet, ihtiyacınızı
karşılayacak ideal mürekkebi sağlayabilir.

Üretkenliğe giden yol
Entegre gelişmiş analiz paketimizden, uzaktan
bağlantı olanağından ve sektördeki en geniş
servis ağından yararlanın.

Geliştirin

Bakım

Zaman içinde
yazıcınızın kapasitesini
ve kullanımını
geliştirin

Yazıcınızın
performansını en iyi
düzeyde tutun
• MAXIMiZE™ tanılama paketi

• Öngörüye dayalı analizler ve
bulut tabanlı raporlama

•Y
 erinde önleyici bakım
•Y
 azıcı durumunu izlemek için
uzaktan uyarılar

• Sürekli iyileştirmeye
kılavuzluk eden gelişmiş
performans izleme

•T
 alep üzerine uzaktan ve
yerinde eğitim

• Optimizasyon için yüz yüze
danışmanlık hizmetleri

Sorunları Giderin
Arızaları hızla giderin ve üretkenliğinizi koruyun
• Rapid Recover™ otomatik sorun giderme
• Eşi benzeri olmayan yanıt süresiyle en geniş servis ağı
• Talep üzerine uzaktan hizmet veren Videojet CIJ uzmanları
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İç rahatlığı standarttır
Videojet Technologies, ürün tanımlama pazarında bir dünya lideridir.
Hat üzerinde yazdırma, kodlama ve markalama ürünleri, uygulamaya
özgü sıvılar ve ürün LifeCycle AdvantageTM sağlar.
Hedefimiz; ambalajlı tüketici ürünleri, ilaç ve
endüstriyel ürünler sektörlerindeki müşterilerimizle iş
birliği yaparak bu müşterilerin üretkenliklerini artırmak,
markalarını koruyup geliştirmek ve sektör eğilimleri
ile yasal mevzuatın bir adım önünde olmalarını
sağlamaktır. Müşteri uygulama uzmanları ve InkJet
(CIJ), Termal Inkjet (TIJ), Lazer Markalama, Termal
Transfer Baskı (TTO), koli kodlama ve etiketleme ve çok
çeşitli yazdırma teknolojileri alanındaki lider konumu
sayesinde Videojet, dünya çapında 400.000'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 faaliyetlerle sağlanmaktadır. Bunun yanında,
Videojet’in dağıtım ağı, 135 ülkede 400’den fazla
distribütör 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

Tel: 0216 469 7982
E-posta: iletisim@videojet.com
veya www.videojet.com.tr
adresini ziyaret edin
Videojet Technologies Inc.
Çubukçuoğlu İş Merkezi Küçükbakkalköy Mah
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