
Máy in phun liên tục
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Thời gian vận hành tối ưu
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Đảm bảo mã hóa chính xác
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Sử dụng dễ dàng
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Hiệu suất tích hợp
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Máy in phun tiên tục Videojet 1580 giúp giảm tổng 
chi phí sở hữu nhờ khả năng theo dõi và phân tích 
hiệu suất máy in.

Được thiết kế nhằm cải thiện hiệu suất hoạt động 
của máy in và hiệu quả vận hành, thế hệ máy in 
phun liên tục Videojet 1580 dễ sử dụng, giảm 
thiểu số lần bảo trì và cung cấp chất lượng in ưu 
việt trong toàn thời gian máy hoạt động. Với khả 
năng phân tích hiệu suất máy in, 1580 đưa ra các 
đánh giá và đề suất cải tiến cách sử dụng máy in 
của người vận hành, giúp giảm tổng chi phí sở 
hữu (TCO*)
(*):   là viết tắt của cụm từ Total Cost of Ownership. Tổng chi phí sở hữu là tất cả 
chi phí phát sinh trong quá trình chuẩn bị, khởi động, vận hành dự án trong 
suốt quá trình sống của nó.

Khi hết nguyên liệu, máy in có khả năng hoạt động tiếp ít nhất 
nhất 8 giờ nhờ khoang dung môi dự trữ. Thiết kế độc đáo này 
giảm thiểu thời gian chết máy cũng như giúp quá trình sản 
xuất diễn ra liên tục trong điều kiện hoạt động bình thường.

Việc thay thế định kỳ các bộ phận của máy in phun date một 
cách dễ dàng và nhanh chóng giúp hạn chế thời gian dừng 
sản xuất. 

Các sự cố không mong muốn được khắc phục trong vài 
phút nhờ Dịch vụ tùy chọn hỗ trợ  từ xa Videojet Connect™ 
giúp giảm thiểu nhu cầu cho các cuộc gọi hỗ trợ  tại chỗ. 
(Phụ thuộc vào tính khả dụng tại nơi đặt thiết bị)

Giảm khả năng mắc lỗi mã hóa nhờ chức năng tạo 
bản tin thông minh 

Cho phép tạo nhiều bản tin và thiết lập quy 
trình in sẵn sàng nên người vận hành dễ dàng 
in với chỉ vài thao tác gọi bản in đơn giản.

Hợp lý hóa việc tạo bản tin và thiết lập các thao tác 
để bắt đầu quá trình in date nhanh hơn.

Giao diện người dùng Videojet SIMPLICiTY™ loại bỏ các lỗi 
do người vận hành tạo ra, giúp người vận hành giảm đáng 
kể việc tương tác với máy in.

Màn hình điều khiển cảm ứng 10 inch, lấy cảm hứng từ 
máy tính bảng, dễ dàng sử dụng và trực quan với người 
vận hành. Có ngôn ngữ tiếng Việt.

Giao diện tùy chỉnh tích hợp nhiều tính năng, có khả 
năng truy cập những video hưỡng dẫn về các tác vụ 
máy in hay sử dụng khi vận hành.

Với khả năng phân tích hiệu suất máy in, hành vi của 
người vận hành và các thông số môi trường, Videojet 
1580 đưa ra các hướng dẫn, cảnh báo trên màn hình hỗ 
trợ người vận hành khắc phục tình trạng hiện tại.

Chỉ cần chạm vào nút tùy chọn Videojet Connect™  để 
kết nối với các chuyên gia kỹ thuật.
Hoạt động hiệu quả hơn nhờ việc phân tích và báo cáo 
chi tiết thời gian vận hành, kết hợp với những dịch vụ hỗ 
trợ của Videojet để cải thiện hiệu suất hoạt động của 
máy in theo thời gian.



Videojet ®  1580
Máy in phun liên tục
Tốc độ in

Cỡ chữ
In 1 dòng  5x5, 4x7, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34
In 2  dòng  5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16
In 3 dòng 5x5, 4x7,5x7, 7x9
In 4 dòng 5x5,

 
4x7, 5x7

In 5 dòng 5x5

Mã vạch
UPC A&E; EAN 8 &  13; Code 128 A, B &  C; UCC/EAN 128; 
Code 39; Interleaved 2 of 5; 2D DataMatrix; GS1

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

Chiều cao ký tự
 0.079” đến (2mm)  phụ thuộc vào phông chữ0.40” (10mm),    

Khoảng cách từ đầu in đến sản phẩm
Tối ưu  0.472”  (12mm)

0.197” (5mm) 0.591” (15mm)

Màn hình điều khiển

Tạo, chỉnh sửa bản tin trên màn hình với tính năng WYSIWYG     

Logo/đồ họa

Bộ ký tự

Ngôn ngữ và giao diện
English, Arabic, Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek,  
Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, 
Simple Chinese, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish and,Tiếng Việt

Khả năng kết nối

Lưu trữ bản tin

Tiêu chuẩn bảo vệ

Đầu in
Đầu in nhiệt

 
1.63”

 
(41.3mm)

 
10.62”

 
(269.8mm)

Dây đầu in
 

 9.84’  (3m)  tùy chọn  19.69’  (6m)
Đường kính 0.91” (23mm)
Bán kính có thể uốn cong 4.0” (101.6mm)

Tiêu thụ dung môi

Nhiệt độ và độ ẩm

5.0ml/giờ   (Mực MEK ở 20°C)

Mực in và dung môi
       

Nguồn điện

Trọng lượng

Tùy chọn

*  Phần mềm thiết kế mã code CLARiSOFT cần thiết cho mã vạch và các chức năng 
nâng cao khác.
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In từ 1 đến 5 dòng với tốc độ lên tới 960 feet/phút (293 
m/phút) (10 ký tự/inch, in một dòng)

Cực kỳ linh hoạt
Chiều dài

Mực in và dung môi Cartridge™ thông minh: 0.793 qt (750 ml)

Nhiệt độ: 32°F đến 122°F (0°C đến 50°C)
Độ ẩm: 0% đến 90%, không ngưng tụ
Với mỗi loại mực khác nhau, thực tế cài đặt sẽ cần thêm các phần cứng tùy vào môi
trường sản xuất

100 -120 / 200 - 240 VAC at 50/60 Hz., 50 W

Chưa đóng gói và tình trạng khô ráo: 46.3 lbs (21kg)

Bộ bảo vệ chống bụi với công nghệ CleanFlow ™
Bộ sấy khô không khí trong môi trường có độ ẩm cao (yêu cầu không khí nhà máy)
Bộ kết nối RS232 (USB kết nối cổng DIN-5 male)
Giao diện người dùng SIMPLICiTY ™
Nhiều phụ kiện khác

Công nghệ CleanFlow™, khí dương đầu in, Không yêu cầu
khí nhà máy (tùy chọn)
Đường kính
Chiều dài

 IP55 (tiêu chuẩn), không yêu cầu khí nhà máy, thép không rỉ 
IP65, bảo vệ thiết bị điện tử (tùy chọn bộ bảo vệ chống bụi) 

Hơn 250 bản tin phức tạp

Từ

Khoảng cách an toàn đến

Màn hình TFT - LCD cảm ứng, 10.4 inch

Tự tạo tập tin trên màn hình hoặc máy tính bằng phần mềm tùy chọn 
phần mềm CLARiSOFTTM*

Trung Quốc, Nga/ Bungari, Thổ Nhĩ Kỳ/Scandinavi, Hy Lạp, Ả Rập, Nhật Bản, Do
Thái, Hàn Quốc, Đông Âu và Châu Âu/Hoa Kỳ

Kết nối trong phát hiện sản phẩm 
Kết nối trong Encoder 
Kết nối ngoài báo hiệu (đèn báo)
Kết nối ngoài Relay
Kết nối cổng USB 2.0 (2x)
Ethernet LAN™


