Termal Inkjet

Videojet® 8520
Videojet 8520 inkjet yazıcı tek bir kompakt
tasarımda işlevselliğin ve kolaylığın etkileyici bir
kombinasyonunu sunar.

Endüstriyel kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için
tasarlanan Videojet 8520 termal inkjet (TIJ) yazıcı, çeşitli
birincil ve ikincil markalama uygulamaları için ideal kodlama
ve markalama çözümüdür. 8520, temel alfasayısal kodlardan
karmaşık barkod ve grafiklere kadar, hızlı üretim hatlarında
çok çeşitli kodları yazdırma yeteneğine sahiptir. 8520 Termal
InkJet yazıcı aşağıdakileri de içeren özelliklerle müşterilerin
üretkenlik, kalite ve verimlilik hedeflerini iyileştirmelerine
yardımcı olur: otomatik kartuş ayarı, sıcaklık kontrolü ve
taşınabilir mürekkep düzeyi takibi.

Çalışma Süresi Avantajı

Kod Güvencesi

•  Uzaktan kontrol ve ikincil uygulamalar için ideal olan kapsamlı
iletişim protokolü

•  Kural tabanlı mesaj alanlarına sahip şablon oluşturma yazılımı

•  Hareketli parçası olmayan katı hal elektronik ekipmanları

•  Kurulum hatalarını azaltan WYSIWYG görüntü ekranına sahip renkli
dokunmatik ekran

•  Mürekkep püskürtmeli kartuş dışında aşınan veya değiştirilmesi
gereken parça olmaz

•  Seçilebilir mürekkep türü ayarı, doğru mürekkebin kullanılmasını
sağlar*

•  Temiz ve düzenli çalışma

•  Mesaj seçimi için isteğe bağlı USB tarayıcı

Verimli Çalışma

Kolay Kullanılabilirlik

•  Yüksek kalitede küçük ve büyük yazı tipli kodlar için uygun, yüksek
çözünürlüklü baskı (600 dpi'ye kadar)

•  Kolayca öğrenilebilen simge temelli denetimlere sahip kullanışlı,
grafiksel kullanıcı arayüzü

•  Geniş yelpazede birincil ve ikincil paketleme barkodları

•  Otomatik kartuş tanıma*

•  Ayrı ayrı veya birlikte dörde kadar yazıcı kafası kullanabilir

•  Ambalaj hattı entegrasyonuna yardımcı olan dört yazıcı kafalı
tasarım

•  Mürekkep kartuşuyla hareket eden mürekkep düzeyi takibi*

* Bu özellik orijinal Videojet TIJ mürekkep kartuşları ile kullanılabilir

Videojet® 8520
Termal Inkjet

Hat Hızı / Çözünürlük Kapasitesi

Veri Arayüzü

Maksimum 600 x 600 dpi çözünürlük
5-360 f/dk (1,5-109 m/dk) @ 600 x 240 dpi

RS232, Ethernet, USB flash bellek desteği, Metin İletişim Protokolleri

Denetleyici Boyutları

Daha düşük yatay baskı çözünürlüklerinde daha yüksek hat hızları elde etmek mümkündür

9,6 inç (244 mm) uzunluk
3,6 inç (92 mm) genişlik
6,7 inç (170 mm) yükseklik

Baskı Özellikleri
TrueType® yazı tiplerini
Sabit, değişken ve birleştirilmiş metin alanları
Esnek tarih/zaman ve vardiya kodu biçimleri
Otomatik son kullanma tarihi hesaplamaları
Otomatik artan/azalan metin ve sayaçlar
Birden fazla grafik biçimi desteklenir (maksimum baskı alanına kadar)

Boyutlara yazıcı kafası, aksesuar kabloları ve güç kaynağı bağlantıları dahil değildir

Yazıcı Kafası Boyutları
Hat entegrasyonu gereksinimlerini karşılamak için farklı boyutlara sahip dört yazıcı kafası
seçeneği sunulmaktadır. Aşağıdaki boyutlar Standart Mavi yazıcı kafası içindir:
4,5 inç (115 mm) uzunluk
4,3 inç (110 mm) yükseklik
2,4 inç (60 mm) genişlik (sürtünme plakasında)

Barkodlar
EAN8, EAN13, UPC-A/E, CODE 39, CODE128, EAN128, GS1 DataBar (2B bileşik dahil),
DataMatrix, QR, PDF417

Yazıcı Kartuşu
Maksimum dört adet 12,7 mm uzunluğunda 600 dpi yazıcı kartuşu (yığın/birleştirilmiş
veya ayrı olarak dağıtılmış)
Orijinal Videojet TIJ mürekkep kartuşları ile kullanılabilen özellikler: otomatik kartuş tanıma
ve parametre ayarı, mürekkep parti / lot numarası takibi, taşınabilir mürekkep düzeyi takibi
ve artan baskı hızları

Ekran

Boyutlara kartuş ve kablo bağlantıları dahil değildir
Kırmızı, Yeşil ve Sarı yazıcı kafasının boyutları, Mavi yazıcı kafasına göre uzunluk ve yükseklik açısından
farklılık gösterir

Sıcaklık Aralığı
5°C – 45°C (41°F – 113°F)

Elektrik Gereksinimleri
100-240 VAC 50/60 Hz

Yaklaşık Ağırlık (Denetleyici)

8,4 inç TFT SVGA (800 x 800) tam renkli LCD ve dokunmatik ekran
WYSIWYG baskı önizleme
Tam dahili tanılama
Üç parola koruma düzeyi veya gelişmiş yapılandırılabilir parola koruma
Kapsamlı dil desteği (toplam 22)

7,0 lbs (3,2 kg)

Standart Mavi Yazıcı Kafası

Denetleyici
244,00 mm

92,00 mm

(9,60 inç)

(3,62 inç)

34,00 mm
(1,30 inç)

115,00 mm

(4,00 inç)

110,00 mm

(4,30 inç)
102,00 mm

(6,69 inç)

(2,40 inç)

48,00 mm
(1,89 inç)

49,00 mm
(1,90 inç)

60,00 mm

(7,37 inç)

187,10 mm

29,00 mm
(1,10 inç)

41,00 mm
(1,61 inç)
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(2,40 inç)

50,00 mm
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© 2018 Videojet Technologies Inc. — Tüm hakları saklıdır.
Videojet Technologies Inc. sürekli ürün gelişimini ilke olarak benimsemiştir.
Tasarım ve/veya teknik özellikleri bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkımız saklıdır.
TrueType, Apple Computer, Inc. kuruluşunun tescilli ticari markasıdır.
Parça No. SL000653
ss-8520-tr-0218

