
Kiskarakteres tintasugaras feliratozó

 Videojet® 1630

Kiemelkedő üzemidőre és nagy sebességű 
alkalmazásokhoz tervezve. A Videojet 1630 
nagyobb termelékenységet és alacsony 
fenntartási költséget kínál.

A nagy igényű gyártósorok előrelátható karbantartást 
igényelnek, hogy maximalizálják a rendelkezésre állást 
és növeljék a jövedelmezőséget. A Videojet 1630-as a 
Long Life CoreTM technológiát kínálja, amely a kopó 
alkatrészek tervezett cseréjéig öt év garantált üzemet 
biztosít, és ezzel alacsonyabb fenntartási költséget 
jelent a nagysebességű, 24 órás alkalmazásoknál.(1)

Az innovatív elemek, úgy mint a bejegyzett 
CleanFlowTM és a Dynamic Calibration technológia 
magasabb termelékenységet és kiemelkedő 
nyomtatási minőséget nyújtanak, akár nagyobb 
sebességek mellett is.

Rendelkezésre állási előny
• A Long Life CoreTM technológia a telepítés után 5 év üzemet 

biztosít.(1)

• A CleanFlowTM technológia sikeresen áll ellen a hagyo
mányos tintasugaras feliratozókat leállásra kényszerítő 
tintalerakódásoknak.

• A belső levegő pumpával nincs szükség külső sűrített levegőre, 
ami lecsökkenti annak az esélyét, hogy a tintarendszerbe 
szennyezőanyag kerüljön.

• Öntisztító írófej a gyors induláshoz, akár hosszabb leállás után is.

Beépített termelékenység
• A Dynamic CalibrationTM automatikusan állítja a tintasugár 

paramétereit, ami magas nyomtatási minőséget biztosít.
• 15 sor írható, számos feliratozási igényt kielégítve.
• A Smart CartridgeTM patronos folyadékellátó rendszer gyakor

latilag megszünteti a kiömléseket, és biztosítja, hogy csak 
a megfelelő folyadék kerülhet a gépbe.

Kódbiztonság
• A rendszervezérlő menük több, jelszóval védett hozzáférési 

szintjei segítenek a nem szándékos beviteli hibák megelőzésében.
• Az előre beállított és számított mezőjű, tárolható üzenetek 

lecsökkentik a szükséges felhasználói bevitelt.
• A Videojet CLARiSOFT® és CLARiSUITETM szoftvercsomag 

egyszerű integrálhatóságot tesz lehetővé, további fejlett 
távvezérlési funkciókat biztosít.

Egyszerű használat
• A világos kijelző, a WYSIWYG megjelenítés és a funkciógombok 

segítségével könnyű kezelést biztosít.
• Akár 250 komplex üzenet is eltárolható, mely később könnyen 

előhívható – de szabványos pendriveval akár több üzenet 
tárolására is lehetőség van.

• Felhasználói szintek az üzemeltetés elkülönítéséhez a telepítéstől 
és a karbantartástól.

(1)  Csak  alkatrészekre  vonatkozó  korlátozott  garancia  a  garanciális  csere  idején  fennálló  hátralévő  élettartam  arányában



Videojet® 1630
Kiskarakteres tintasugaras feliratozó
Írási sebesség
15 soros felirat
1 sor írása akár 293 m/perc sebességgel 10 karakter/col esetén

Karakter mátrix variációk
1 sor: 5x5, 4x7, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34
2 sor: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16
3 sor: 5x5, 4x7, 5x7, 7x9
4 sor: 5x5, 4x7, 5x7
5 sor: 5x5

Lineáris vonalkódok
UPC A&E; EAN 8 & 13; Code 128 A, B & C; UCC/EAN 128;
Code 39; Interleaved 2 of 5

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

Névleges karakter magasság
Választható 2mmtől 10mmig, betűtípustól függően

Fejtávolság
Optimális: 12mm
Változtatható: 515 mm között

Billentyűzet
Membrán billentyűzet kattanás visszajelzéssel, 72 szám, betű és funkció gombokkal. 
PC stílusú elrendezés, jól közelítve a nemzetközi szabványos billentyűzeteket.

Kijelző
5.7 colos, 320x240 pixelszámú, világoskék háttérvilágítású LCD
WYSIWYG üzenetszerkesztő

Egyedi logó/grafika
Felhasználó által a feliratozógépen egyedileg létrehozható, vagy az opcionális Videojet 
Logo Creator programmal készíthető

Karakterkészletek
kínai, orosz/bolgár, török/skandináv, görög, arab, japán/kanji, héber, koreai, kelet európai 
és európai/amerikai

Nyelvi és kezelőfelületi lehetőségek
angol, német, francia, olasz, spanyol, holland, portugál, lengyel, török, Willett Simple 
Interface (WSI)

Külső kommunikáció
RS232, RS485 és Ethernet (standard)
Clarisoft/Clarinet® RS232őn és Etherneten keresztül
Üzenetkezelés USBén keresztül

Üzenettárolás
250 összetett üzenet; korlátlan tárhely USB adathordozón

IP védettségi fokozat
IP55 (IP65 opcionális); külső levegő nem szükséges; rozsdamentes acélház

Írófej
Fűtött írófej
Pozitív levegő
Átmérő: 41,3mm
Hossz: 269,8mm

Fejkábel
Ultra hajlékony
Hossz: 3m (6m opcionális)
Átmérő: 23mm
Hajlítási sugár: 101,6mm

Oldószerfogyasztás
Akár 2,4ml / óra

Folyadéktartályok
Tinta és oldószer Smart CartridgeTM 750ml kazetták

Hőmérséklet / páratartalom tartomány
050 °C
1090% relatív nedvességtartalom, nem lecsapódó
Bizonyos tintatípusok esetén a telepítésnél kiegészítő egységekre lehet szükség a termelési környezet 
függvényében

Elektromos követelmények
Névleges feszültség, teljesítmény: 100120 / 200240 VAC 50/60Hz, 120 W

Súly
~21kg szárazon

Opciók
Levegő előkészítő egység magas páratartalmú környezethez (sűrített levegő szükséges)
60 vagy 70 mikrométeres fúvóka
90 fokos írófej
Tartozékok széles választékban

AMSY Jelöléstechnika Kft.
2040 Budaörs, Gyár utca 2.
www.amsy-jelolestechnika.hu
info@amsy-jelolestechnika.hu

Kellékanyagok:

06 20 994 99 44
Szerviz:

06 20 40 30 004
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