Hedeflerinize yönelik
olarak tasarlandı.

VIDEOJET 1550 VE 1650 SÜREKLİ MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ YAZICILAR

Önemli olan nitelikler ve ayrıntılar değildir.

Önemli olan, gerçek dünyada hedeflerinize
ulaşmak için neye ihtiyacınız olduğudur.
Kodların her gün, her an doğru olması gereken gerçek dünyada. Çalışma zamanı ve
sürekli iyileştirmenin doğrudan ölçümlerinize yansıdığı bir dünyada. Hedefin arıza süresini
azaltmak ve gerçek kullanılabilirliği artırmak olduğu dünyada. Ve bakımın öngörülebilir,
önleyici bir rutin olduğu dünyada. İşte bunların tümünü Videojet 1550 ve 1650 yazıcıları sağlayabilir.

Hedefleriniz. Elinizdeki gerçekler.
Videojet üretkenlik ortağınızdır.

Çalışma Zamanı
Avantajı

ÜRETKENLİK
ARAÇLARI

Planlı ve planlanmayan
arıza sürelerinin sıklığını
ve süresini en aza indirme

Arıza süresine neden olan
olayların temel nedenini
öğrenme ve bunları düzeltme

DOĞRU
KOD

BASİT
ÇALIŞMA

Kodlama hatalarının
önlenmesine yardımcı olma ve
doğru ürünler üzerinde doğru
kodların yazılmasını sağlama

Üretime daha fazla,
kullanıcı etkileşimine
ve bakıma ise daha
az odaklanma

Hedefiniz açık ve net bir şekilde çalışma zamanı
sağlamaktır
Hiçbir bahane olmadan. Hiçbir ama, fakat, eğer olmadan.
Planlı üretim süresi ve bu süre boyunca ekipman kullanılabilirliği ne kadar çok olursa, hedeflerinize o kadar kolay ulaşabilirsiniz.
Gerçek dünyada, planlanmayan arıza süreleriyle karşılaşılır. Zor bakım yordamlarıyla da. Ve kapanmalar, baş ağrıları ve aksaklıklar da
karşılaşırsınız. Bunlar hedeflerinize ulaşmanıza engel olabilir.
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Son müşteri saha sonuçları:

%99,9

KULLANILABİLİRLİK*
* Etkin üretim hatlarında 400'den fazla yazıcıyı
temsil eden bir müşteri anketinden elde edilen %99,9
kullanılabilirlik sonuçları. Ankete katılan müşterilerin
yarısından fazlası %100 kullanılabilirlik elde etmiştir.
Bireysel sonuçlar farklılık gösterebilir.

DAHA AZ SIKLIKTA YAZICI KAFASI TEMİZLİĞİ
Patentli CleanFlow™ yazıcı kafası tasarımımız, pozitif filtrelenmiş hava akışı sağlayarak
sıradan mürekkep püskürtmeli yazıcıların kapanmasına neden olan mürekkep birikmesi
sorununu azaltır. Böylece güvenilir bir şekilde net ve tutarlı kodlar elde eder ve yazıcı
kafası temizleme işlemleri arasında daha uzun süre çalışabilirsiniz.

Ö

K

püskürtme
sürücüsü

HEDEFİNİZ PLANLI ÜRETİM SÜRESİNİ EN ÜST DÜZEYE
ÇIKARMAKTIR. PLANLANMAMIŞ ARIZA SÜRESİNİN SİZE ENGEL
OLMASINA İZİN VERMEYİN. Çalışma zamanı Genel Ekipman Etkinliğini (OEE)
artırır. Ve OEE de karı artırır. Her üreticinin hedefi, üretim hatlarını 100 yüz çalışma zamanına
mümkün olduğunca yakın bir değere getirmektir. Videojet’in 1550 ve 1650 yazıcıları, başka hiçbir

ısıtıcı

Ö

yazıcının sunamadığı yeniliklerle, değişken kodlama işlemleri için bu değerlere ulaşmanızı sağlar.

Ö

mürekkep
formülü

Özel CleanFlow™ yazıcı kafamız ve Dynamic Calibration™ teknolojimiz mürekkep

K

mürekkep
akış hızı

Ö

pompa hızı

Ö

birikmesini önler ve yazıcının güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlayacak bir baskı kalitesi

K

sunar. Dayanıklı Core, personelinizin gerçekleştirebileceği planlı bakım yordamları arasında
14.000 saate kadar sürekli çalışma ile sektöründe öncü çalışma zamanları sağlar.
Ve 1550 ve 1650 yazıcılarımız, ölçüm tercihlerinize göre yapılandırabilen Kullanılabilirlik
ölçümleri sağlar.

Ö

ÖLÇÜM

K

KONTROLÜ

DAHA İYİ BASKI KALİTESİ İÇİN DYNAMIC CALIBRATION™
Dynamic Calibration™, püskürtme parametrelerini otomatik olarak ayarlamak için
sektörünün en gelişmiş ölçümlerini ve kontrollerini kullanır. Ortam sıcaklığı ve nem,
gün ve mevsimler boyunca değişirken, aynı harika baskı kalitesini elde etmek için
yalnızca Videojet'e güvenebilirsiniz.

ÖLÇÜMÜ ÇALIŞMANIZA UYUMLU HALE GETİRİR
Yazıcıyı, Kullanılabilirliği istediğiniz gibi izleyecek şekilde yapılandırın.
Yazıcının açık olduğu zamanı belirten Güç Açık süresine karşı izleyin.
Veya mürekkebin döngüde olduğunu ve yazıcının yazdırdığını ya da
istediğiniz zaman yazdırmak için hazır olduğunu belirten Püskürtme
Açık süresine karşı izleyin. Planlı üretim sürenizi ve OEE yöntemlerini
en iyi temsil eden yöntemi seçin.

Üretkenliği artırmak için kullanabileceğiniz bilgiler
Hedefleriniz zamanla daha zorlu hale gelir. Mücadele içinde olmanız değil, daha üretken hale gelmeniz gereklidir.
Arıza süresinin temel nedenlerini keşfetmek ve bunları gidermek için ne tür bilgiler gerekir?
Hedeflere hemen ulaşmanızı ve ileride daha fazla üretkenlik elde etmek için sürdürülebilir iyileştirmeler gerçekleştirmenizi sağlayacak bu bilgiler nelerdir?
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Kullanılabilirlik Yüzdesi = Çalışma Zamanı/Olası Üretim Süresi
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Tam Üretken Zaman

planlı arıza
süresi

OEE'Yİ ZAMANLA İYİLEŞTİREBİLİRSİNİZ

planlanmayan
arıza süresi

LİK

1550 ve 1650 yazıcılar sürekli OEE iyileştirmeyi destekleyecek şekilde tasarlanmıştır
ve bu ister bir yazdırma parametresini değiştirme, ister operatör yordamını düzeltme
anlamına gelsin, yararlanabileceğiniz kullanışlı bilgiler sağlar.

K AL
İ TE
ÇALIŞMA ZAMANINI VE OEE'Yİ SÜREKLİ BİR ŞEKİLDE
ARTIRMAK İÇİN KULLANILABİLİRLİK YÜZDELERİNDEN
DAHA FAZLASINA İHTİYACINIZ VARDIR. Bu bilgilerin bağlamını
anlamadan, sorunu çözemezsiniz. En önemli sorunlara odaklanabilmeniz ve
planlanmayan arıza süresinin temel nedenlerini keşfetmek için daha ayrıntılı
araştırma yapabilmeniz gerekir.
1550 ve 1650 yazıcıları, teknik işlevlerin durumunun yanı sıra, hem Yazıcı
Kullanılabilirliği hem de Çalışma Kullanılabilirliği hakkındaki ayrıntıları gösterir.
Planlanmayan arıza süresinin teknik ve çalışmayla ilgili nedenlerini keşfetmek için
Yazıcı Kullanılabilirliği verilerini daha yakından inceleyin. Verimli ve etkili bir sorun
çözme süreci sağlamak için her şey mantıklı bir şekilde sunulur.
CLARiTY™ arabirimi yalnızca ne olduğunu değil, o anda ne olup bittiğini de

BİR ARIZADAN DAHA ÇABUK KURTULUN

öğrenmeniz için ihtiyacınız olan bilgileri görüntüler. Böylece arıza süresinin nedenini

CLARiTY™ arabirimimiz, sorunları gidermek ve mümkün olan en kısa sürede çalışmaya
devam etmek için kullanabileceğiniz anlık arıza bilgileri sunar.

kolay bir şekilde belirleyebilir sürdürülebilir işlem iyileştirmeleri elde etmek için
sorunu düzeltebilirsiniz.

ARIZA SÜRESİNE neden olan en
önemli unsurları inceleyin

SIKLIĞI ve SÜREYİ
gözden geçirin

Temel nedeni tespit edin, İŞLEM
İYİLEŞTİRMELERİ gerçekleştirin

1550 ve 1650 CLARiTY™ arabirimi, arıza bilgilerini en önemli sorunları belirleyip bunlara odaklanmanızı ve planlanmayan arıza süresinin temel
nedenlerini keşfetmek için daha ayrıntılı araştırma yapmanızı sağlayacak mantıklı bir yolla sunar.
SONUÇ: Temel nedeni ortadan kaldırmak ve sürdürülebilir iyileştirmeler elde etmek için harekete geçebilirsiniz.

Kod girişini kusursuzlaştırma
Hedefiniz şudur: Hiçbir zaman yanlış kod, yanlış tarih ve yanlış parti tanımlamama. Asla. Elinizdeki gerçekler ise şöyledir: Kodlar bir
basamak eksik çıkıyor, tarihler yazdırılmamış, kodlar yanlış ürünler üzerine yazdırılmış, yazım hataları, yanlış basım tarihleri. Kodlama
hatalarının %50 - %70'i operatörlerden kaynaklanıyor.
Kötü kodlar israf, yeniden işleme, yasal cezalar ve markanızın zarar görmesi ile sonuçlanabilir. Bırakın bunlar başkalarının başına gelsin.
Hattınızı üretken ve markanızı güçlü tutmanıza yardımcı olabiliriz.
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KUSURSUZ KURULUM SİHİRBAZI
İş kurulumu sırasında kolayca alanların düzenlenip düzenlenmeyeceği, izin verilen veri
türleri ve tarih aralığı sınırlamaları gibi hataları önleyen kurallar oluşturun.

Videojet'in doğru ürünler üzerinde doğru kodları
yazdırmaya yönelik kapsamlı yaklaşımı olan KOD
GÜVENCESİNE HOŞ GELDİNİZ. Gelişmiş yazılımımız, hataların giderilmesine
yardımcı olmak için operatörün kodlama ve işaretleme işlemlerinde yaptığı girişleri ve bu

İşi Görsel Olarak Seçme

girişler sırasında yapabileceği hataları en az indirir.

İş dosyaları, kodlanan ürün gibi anlamlı adlar kullanılarak
kaydedilebilir ve aranabilir. Mesajın önizlemesi, doğru işin
yüklendiğine ilişkin daha fazla güven duymanızı sağlar.

Kurulum sırasında kolayca alanların düzenlenip düzenlenmeyeceği, izin verilen veri türleri
ve tarih aralığı sınırlamaları gibi hataları önleyen kurallar oluşturun. Doğru girişlerin
yapılmasına yardımcı olan alan istemleri, açılır menüler, takvim görünümleri ve önceden
belirlenmiş biçimlerle operatörün çalışma alanını belirttiğiniz seçimlerle sınırlandırın. İşe
başlamadan önce de yazdırma düzeninin önizlemesini onaylayın.
Daha fazla kod güvencesi mi istiyorsunuz? Ofis bilgisayarınızda kurallarına dayanan kod
oluşturma işlemleri elde etmek ve yetkisiz kullanıcıların kuralları veya kodları düzenlemesini
önlemek için CLARiSOFT™'u ekleyin. CLARiNET™'i ekleyerek mevcut ağınız üzerinde kodları bir
veya daha fazla yazıcıya otomatik olarak aktarın ve kodlarınızı çoğaltmak için veritabanından
veriler alarak hata olasılığını daha da azaltın.

Adım Adım Yönlendirilen Veri Girişi
En Az Hata için
Birden Çok Seçenek
Veri giriş ekranları operatörlerin çalışma
alanını iş kurulumu sırasında belirlenen
seçimlerle sınırlandırır. Tarih mi gireceksiniz?
İzin verilen son kullanma tarihlerini gösteren
bir takvimden seçim yapın. Ülke kodu mu
gireceksiniz? Açılır listeden seçim yapın. Parti
kodu mu gireceksiniz? Önceden belirlenmiş
biçime otomatik olarak yükleyin.

İş kurulumu sırasında belirlediğiniz kurallara göre yalnızca
izin verilen alanlar düzenlenebilir. Yazdırma işi, yalnızca
operatör her girişi onayladıktan sonra yüklenebilir.

İnteraktif dokunmatik ekranı: Parlak 264 mm (10,4 inç) dokunmatik ekranımız, iş durumunu uzaktan
izlemenizi sağlar. Ve hızlı, kolay kullanılan arabirimimiz günlük etkileşimi basitleştirerek gerçek zamanlı sıvı
düzeylerini, bakım uyarılarını, yazdırma işlerini ve diğer çalışma bilgilerini açık bir şekilde gösterir.

Videojet 1550 ve 1650 yazıcıları, sınırlı ve basit
bir etkileşim sağlayan tasarımları ile tamamen
üretime odaklanmanızı sağlar. Bu tasarımın öne çıkan ilk
unsuru büyük, parlak bir dokunmatik ekrandır. Smart Cartridge™ sıvı sistemi israfı,
karmaşıklığı ve hataları büyük ölçüde azaltır. Ve planlı bakım zamanı geldiğinde,
modüler çekirdek sistemi hemen üretime dönmenizi sağlar.

Modüler Core: Gelişmiş Core tasarımı 1550 ve 1650 yazıcılarının planlı bakım işlemleri arasında 14.000 saate
kadar çalışmasını sağlar. Core müşteri tarafından değiştirilebilir ve tüm mürekkep sistemi filtrelerini ve sık sık
aşınan parçaları içerir.

Modüler yazıcı kafası tasarımı: Otomatik kurulum, kalibrasyon ve ayarlama en az operatör müdahalesi
ile tutarlı bir performans sağlanmasına yardımcı olur. Yazıcı kafası kolayca temizlenebilir, temizlik işlemleri
arasında uzun çalışma süreleri sağlar ve uzun süre kapalı kaldıktan sonra bile hızlı ve kolay bir şekilde açılır.
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ÜSTÜN Mürekkep Teknolojisi
Her iş için harika mürekkep. 40 YILLIK HİZMETİN VERDİĞİ
DENEYİMLE belirlendi: Videojet’in s Smart Cartridge™ sıvı sistemi, hiçbir
israfa, kirliliğe ve yanlış mürekkep ve uyumsuz boyama sıvısı yükleme riskine yol açmadan
öngörülebilir bir plan ile mürekkepleri değiştirmenizi kolaylaştırır. Bu bağımsız kartuşları,
neredeyse tüm uygulama gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş, sektöründeki en yüksek
kaliteyi sunan mürekkepler ve sıvılarla doldururuz.
Cam, plastik ve metal. Yağlı, mumlu veya nemli alt tabakalar. Yüksek hızda ve yüksek sıcaklıkta
işlemler. Solmaya, çözücülere, aşınmaya ve aktarıma karşı dayanıklı. Yerel çevre düzenlemelerine
uyumlu. Gereksiniminiz ne olursa olsun, bunu karşılayacak bir Videojet Smart Cartridge™ vardır.
Ve doğru olanı seçmenize yardımcı olacak uzmanlığa sahibiz.

İnce yoğunlaşma tabakalarına nüfuz edebilecek, pastörizasyon sürecine dayanabilecek ve esnek filmler, HDPE
ve diğer zorlu alt tabakalarda harika bir yapışkanlık sağlayabilecek mürekkepler sunuyoruz.

HARİKA Hizmet/Destek
KALİTE, ÜRETKENLİK, ÇALIŞMA ZAMANI. HEDEFLERİNİZE
ULAŞMANIZA YARDIMCI OLACAĞIZ: Kurulumdan çalışma ihtiyaçlarınız için
uygun eğitime ve önleyici bakım ve hızlı yanıttan sürekli iyileştirme için işbirliğine kadar. Küresel
servis organizasyonumuz, yalnızca dünyanın en büyük ve en hızlı yanıt veren organizasyonu
değildir. Aynı zamanda, daha ilk günden her gün karşılaştığınız üretkenlik gereksinimlerine
yanıt vererek kendilerini başarıya ulaşmanıza adayan uzmanlardan oluşan bir ekiptir.
Yalnızca tedarikçiniz olmak istemiyoruz. Hem şu anda önünüzde duran sorunları çözmek, hem
de yarın için beklediğinizden daha fazlasını başarmanıza yardımcı olmak için ekibinizin bir
parçası olmak istiyoruz.
Uptime Peace of Mind™ ve daha fazlası için Videojet ile ortaklık kurun.

Kodlama çözümünüzü üretim işlemlerinize entegre etmekten işletmeniz için doğru düzeyde sarf malzemeleri,
parçalar ve bakım sağlamaya kadar Videojet uzmanları istediğiniz zaman, istediğiniz yerde size hizmet sunabilir.

Videojet Technologies Ltd.
800-843-3610
www.videojet.com.tr
sales.turkey@videojet.com
Çubukçuoğlu İş Merkezi Küçükbakkalköy Mah.
Rüya Sok.No:11 Ataşehir Istanbul
Telefon: 0216 575 74 84 630-860-7300
Faks: 0216 575 11 51 630-616-3623
Genel Merkez
Videojet Satış ve Servis Ofisleri
Üretim ve Ürün Geliştirme
Videojet Satış ve Servis hizmeti sunan ülkeler
Videojet Ortağı Satış ve Servis hizmeti sunan ülkeler
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