Mürekkep Püskürtmeli Inkjet

Videojet® 1580
Videojet® 1580 mürekkep püskürtmeli inkjet
yazıcı ile toplam sahip olma maliyetini azaltmaya
yardımcı olmak üzere yazıcı performansınızı
izleyin

İyileştirilmiş yazıcı performansı ve operatör üretkenliği
sağlamak için tasarlanan Videojet® 1580 mürekkep püskürtmeli
inkjet yazıcı kolay kullanım, az bakım ve günlük işlemlerde
üstün baskı kalitesi sunar. 1580 inkjet yazıcı, yazıcının kullanma
şeklini değerlendirmek ve iyileştirmeler önermek üzere yazıcı
tüketimini kullanarak toplam sahip olma maliyetini (TCO)
azaltmaya yardımcı olur.

Çalışma Süresi Avantajı

Kolay Kullanılabilirlik

• Üretiminizi normal çalışma koşullarında tutan yedek takviye
tankını kullanarak minimum 8 saat ek çalışma süresiyle hat duruş
süresini önleyin

• Operatör ile yazıcı etkileşimlerini büyük oranda azaltan Videojet
SIMPLICiTY™ arayüzü ile olası kullanıcı hatalarını ortadan kaldırın

• Ek hat duruş süresi yaşamadan, önleyici bakım parçalarını kolayca
ve güvenilir bir şekilde değiştirin
• İsteğe bağlı VideojetConnect™ Uzaktan Servis ile planlanmamış
hat kesintilerini dakikalar içinde ortadan kaldırın ve yerinde servis
ziyareti ihtiyacını en aza indirin (yerel kullanılabilirliğe bağlıdır)

• Sizin için sezgisel ve ana dilinize çevrilmiş tablet benzeri, 10 inç
dokunmatik ekranla yazıcınızı kolaylıkla kullanın
• Dahili menülerle arayüzleri özelleştirin ve rutin yazıcı işlemleri için
rehber video eğitimlerine erişin

Verimli Çalışma

Kod Güvencesi

• Bireysel kullanım düzenlerinizi analiz edin ve ekrandaki uyarılarla
yazıcıda iyileştirme yapma fırsatları yakalayın

• Akıllı mesaj oluşturma işleviyle kodlama hatası olasılıklarını azaltın

• İsteğe bağlı VideojetConnect™ Uzaktan Servis ile teknik uzmanlara
tek bir tuşla ulaşın

• Kullanıcı tarafından tanımlanabilir mesaj kurallarıyla operatör
etkileşimine ihtiyaç duymadan kod içeriğini otomatikleştirin
• Ürün kodlamaya daha hızlı başlamak için mesaj oluşturma ve iş
ayarlamayı kolaylaştırın

• Videojet Servisi ile zaman içinde daha da sıkı çalışarak ayrıntılı
analizler ve raporlama ile daha etkin çalışın

Videojet® 1580

Mürekkep Püskürtmeli Inkjet
Hat hızı kapasitesi

Yazıcı kafası

Dakikada 293 metreye kadar hızlarda 1 - 5 satır baskı yazdırabilir
(inç başına 10 karakter, tek baskı satırı)

Isıtılmış yazdırma kafası
CleanFlow™, pozitif hava içindedir, tesis havası gerekmez (isteğe bağlı)
Çap: 1,63 inç (41.3 mm)
Uzunluk: 10,62 inç (269.8 mm)

Yazı tipi matris yapılandırması
Tek satır: 5x5, 4x7, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34
Çift satır: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16
Üç satır: 5x5, 4x7, 5x7, 7x9
Dört satır: 5x5, 4x7, 5x7
Beş satır: 5x5

Çizgisel barkodlar
UPC A ve E; EAN 8 ve 13; Kod 128 A, B ve C; UCC/EAN 128;
Kod 39; Karşılaştırmalı 2 / 5; GS1

Yazıcı bağlantı kablosu
Ultra esnek
Uzunluk: 3 m (9,84') isteğe bağlı olarak 6 m (19,69')
Çap: 0.91 inç (23mm)
Dönme yarıçapı: 4,0 inç (101,6 mm)

Takviye sıvısı tüketimi
Saatte 5,0 ml (20°C'de MEK)

QR kodları

Sıvı kapları

21x21, 25x25, 29x29, 33x33
Hata düzeltme modu L, M, Q veya H

Mürekkep ve Takviye Smart Cartridge™ 0,793 qt. (750 ml)

DataMatrix kodlar
10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 8x18, 18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 16x26, 26x26,
8x32, 32x32, 34x34, 12x36, 16x36, 16x48

Nominal karakter yüksekliği
Fonta bağlı olarak 0,079 inç (2 mm) ile 0,40 inç (10 mm) arasında seçilebilir

Atım mesafesi
Optimum: 12mm (0.472")
Aralık: 0,197"(5mm)-0,591 inç (15mm)

Kullanıcı arayüzü
10,4 inç yüksek yanıt hızına sahip TFT-LCD dokunmatik ekran
WYSIWYG, dokunarak düzenlemeyle mesaj düzenleme

Özel logo/grafikler
İsteğe bağlı CLARiSOFTTM yazılımı* ile oluşturulabilir

Karakter kümeleri
Çince, Rusça/Bulgarca, Türkçe/İskandinav Dilleri, Romence, Yunanca, Arapça,
Japonca/Kanji, İbranice, Korece, Doğu Avrupa ve Avrupa/Amerika

Dil ve arayüz seçenekleri
İngilizce, Arapça, Bulgarca, Çekçe, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca,
İbranice, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basit
Çince, İspanyolca, İsveççe, Tay, Geleneksel Çince, Türkçe ve Vietnamca

Sıcaklık/nem aralığı
0°C - 50°C (32°F - 122°F)
%0 - %90 RH yoğuşmasız
Seçilmiş mürekkeplerle; gerçek kurulum üretim ortamı koşullarına bağlı olarak
ek donanım gerektirebilir

Elektrik gereksinimleri
Nominal besleme gücü 50/60 Hz.’de 100-240 VAC, 70 W

Yaklaşık ağırlık
Ambalajsız ve kuru: 46,3 lb (21 kg)

Seçenekler
CleanFlow™ teknolojisine sahip tozdan koruma kiti
Yüksek nem için kuru hava kiti (fabrika havası gerekir)
RS232 konektör kiti (USB - Seri DIN-5 erkek adaptör)
SIMPLICiTY™ İş Akışı Modülleri
Geniş aksesuar yelpazesi
90 derece yazıcı kafası

* CLARiSOFT Paket Kodlama Tasarımı yazılımı, barkodlar ve diğer
gelişmiş işlevsellik için gereklidir.
345 mm (13,6 inç)

Giriş / çıkış

mm

Mesaj depolama

271

504 mm (19,8 inç)

Ürün algılama girişi
Encoder girişi
İşaret lambası (Alarm ışığı) çıkışı
Röle çıkışı
USB 2.0 (2 adet)
Ethernet LAN™

,7 in

(10

250'den fazla karmaşık mesaj

ç)

Çevresel koruma
IP55 standardı; fabrika havası gerekmez; paslanmaz çelik kabin
IP65 korumalı elektronik aksam (isteğe bağlı olarak yanında toz koruma kitiyle)

329,3 mm (13,0 inç)
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