Termal Inkjet

Wolke m610® advanced
Wolke m610 advanced temiz ve düzenli çalışma
ve herhangi bir denetleyici bakım gerektirmeyen
katı halli elektronik sayesinde üstün baskı
kalitesi sunar.

Wolke m610 advanced Termal Inkjet (Mürekkep Püskürtmeli)
yazıcı, hem tek başına hem de üretim hattı ekipmanına
tamamen entegre işletim seçenekleriyle zorlu endüstriyel
uygulamalar için ideal bir seçenektir.
Wolke m610 advanced; uzaktan yazıcı denetimi, yüksek hızlı
seri oluşturma ve DataMatrix markalama dahil olmak üzere
karmaşık kodlama gereksinimleri olan müşteriler için
tasarlanmıştır. Geniş ölçüde ilaç ve tütün uygulamalarında
kullanılan m610 advanced, şimdi müşterilerin üretkenlik,
kalite ve verimlilik hedeflerini tutturmasına yardımcı olacak
özellikler sunuyor.

Çalışma Süresi Avantajı

Kod Güvencesi

• İnkjet kartuş dışında aşınan veya değiştirilmesi gereken parça olmaz
• B
 asit kartuş değişimi bir dakikadan daha kısa sürede, özel bir
eğitime gereksinim duyulmadan gerçekleştirilebilir

• B
 asit kod seçimi ve müşteri tarafından seçilebilen kurallar insan
hatasını engeller; genel işlemlerin tümüne beş veya daha az
dokunuşla erişilebilir

Verimli Çalışma

• Ü
 çüncü taraf HMI ekranlardan uzaktan denetim için yazıcıyı web
sunucusu işlevi aracılığıyla entegre edin

• B
 ilgisayarla görme denetimi için uygun olan maksimum 50,8 mm
(2 inç) yüksekliğinde ve 600 x 600 dpi yüksek çözünürlüklü kodlar
yazdırın

Kolay kullanılabilirlik

• Perpetuo Print ModeTM*

• D
 ökülmeyi ve karışıklığı neredeyse ortadan kaldıran orijinal HP®
kartuşlarla temiz işletim

• M
 ürekkep yapılandırması gerektirmez; kartuşu yerleştirir
yerleştirmez yazdırmaya başlayın*

* Bu özellikten orijinal Videojet TIJ mürekkep kartuşları kullanıldığında yararlanılabilir

• Kolay işletim için tam, kapalı klavye ile 9,0 inç LCD ekran

• U
 zaktan çalıştırma ve yüksek hızda seri oluşturma için gelişmiş
iletişim protokolü

Wolke m610® advanced
Termal Inkjet (Mürekkep Püskürtmeli) Baskı
Hat Hızı/Çözünürlük Kapasitesi

Veri Arayüzü

600 x 240 dpi'de 250 fpm (75 m/dk)
Maksimum 600 x 600 dpi çözünürlük
Hat hızı seçilen baskı çözünürlüğüne bağlıdır

TCP/IP, Ethernet, USB host

Denetleyici Boyutları

Yazıcı Kartuşu
Maksimum dört adet 12,7 mm uzunluğunda 600 dpi yazıcı kartuşu (yığın/birleştirilmiş
veya ayrı olarak dağıtılmış)
Orijinal Videojet TIJ mürekkep kartuşları kullanıldığında yararlanılabilen özellikler: Otomatik
kartuş tanıma ve parametre ayarı, mürekkep parti/lot numarası izleme, taşınabilir
mürekkep düzeyi izleme ve gelişmiş yazdırma hızları

Lineer Barkodlar
EAN8, EAN13, UPC-A, CODE128, EAN128, 2/5i, Codabar, CODE39

DataMatrix Kodları
DataMatrix (20 matris boyutu mevcuttur), EAN-DataMatrix, QR Kodu

Klavye
Dokunmatik tepki veren membrana benzer; 81 sayısal, alfabetik ve özel işlev tuşu. Yaklaşık
uluslararası PC düzeninde bilgisayar stili yerleşim

Ekran

13,4” (341 mm) uzunluğunda
10,1” (256 mm) genişliğinde
4,6” (116 mm) yüksekliğinde
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)
Boyutlara kartuş ve kablo bağlantıları dahil değildir
Kırmızı, Yeşil ve Sarı yazıcı kafasının boyutları, Mavi yazıcı kafasına göre uzunluk ve
yükseklik açısından farklılık gösterir

Çevreyi Koruma
IP65 (denetleyici)

800 x 480 piksel LCD arkadan aydınlatmalı 9,0” TFT-LCD ekran
Yakın WYSIWYG ekranda mesaj düzenleme

Sıcaklık/Nem Aralığı
5°C – 45°C (41°F – 113°F)
Yoğuşmasız nem oranı

Dil Seçenekleri
İngilizce, Çekçe, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Almanca, Macarca, İtalyanca,
Norveççe, Lehçe, Portekizce, Slovence İspanyolca, İsveççe, Türkçe

Elektrik Gereksinimleri
Nominal besleme gücü 50/60 Hz'de 115 ya da 230/240 VAC

Yaklaşık Ağırlık (Denetleyici)
12,0 lbs (5,4 kg)

Boyutlar
341,3 mm (13,4 inç)

408,0 mm (16,1 inç)
108,2 mm
(4,26 inç)

256,1 mm (10,1 inç)

291,1 mm (11,5 inç)

(4,00 inç)

102,00 mm

(4,30 inç)

(2,40 inç)

110,00 mm

(4,50 inç)

49,00 mm

4X M6x1
Vida Yuvası

Denetleyici

52,1 mm
(2,05 inç)

(2,40 inç)

80,0 mm
(3,15 inç)

Standart Mavi Yazıcı Kafası

110,0 mm 115,7 mm
(4,33 inç) (4,56 inç)
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veya www.videojet.com.tr
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29,00 mm
(1,10 inç)

50,00 mm
(2,00 inç)
60,00 mm

206,1 mm
(8,11 inç)

256,1 mm (10,1 inç)

(1,90 inç)

60,00 mm

105,0 mm
(4,13 inç)
116,2 mm
(4,57 inç)

34,00 mm
(1,30 inç)

115,00 mm
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