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Thời gian vận hành tối ưu
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Tính năng tích hợp
• 

• 

• 

• 

   

Bảo đảm bản in

Dễ dàng sử dụng
• 

• 
• 

   

*Tính năng này chỉ có thể thực hiện được với hộp mực chính hãng từ Videojet

Thiết bị in mực nhiệt 8520 mang tới một giải 
pháp đáng kinh ngạc tích hợp nhiều tính năng 
trong một thiết kế nhỏ gọn.

Đáp ứng nhu cầu của nền công nghiệp, 8520 ra 
đời phục vụ hoạt động marking & coding trong 
nhiều ngành nghề và ứng dụng khác nhau. Khả 
năng của thiết bị này cho phép in ấn tốc độ cao 
đa dạng từ các bộ kí tự, số cơ bản tới mã vạch và 
đồ họa phức tạp. Với 8520, doanh nghiệp có thể 
cải thiện năng suất, chất lượng và hiệu quả sản 
xuất nhờ các tính năng : thiết lập hộp nguyên 
liệu tự động, kiểm soát nhiệt độ và theo dõi 
mức tiêu hao nguyên liệu.

Giao thức truyền thông được mở rộng với nhiều loại kết nối khác 
nhau phù hợp cho các hoạt động điều khiển từ xa và các ứng 
dụng in thứ cấp 
Phần điện tử thiết kế dạng khối rắn, không có bộ phận nào 
chuyển động 
Kĩ thuật nhà máy chỉ cần thực hiện thay hộp mực mà không cần 
thực hiện bất cứ hoạt động điều chỉnh thay thế phần nào trong 
thiết bị.
Hoạt động chỉn chu, rõ ràng, không rắc rối

Độ phân giải cao, lên đến 600 dpi mang đến bản in chất lượng 
cao đối với tất cả các yêu cầu kích thước khác nhau.
Khả năng ứng dụng đa dạng cho cả in sơ cấp ( trên sản phẩm) 
hoặc in thứ cấp ( in trên thùng, hộp đựng sản phẩm)
Có thể tích hợp 4 đầu in làm việc cùng lúc, thực hiện in giống 
nhau hoặc độc lập với nhau.
Tính năng đo mực trên thiết bị được đồng bộ với lượng mực trong 
cartridge*

Giao diện trực quan, hình đồ họa dễ hiểu, dễ dùng, người vận 
hành dễ dàng học để có thể thao tác được
Nhận diện tự động cartrigde mực thông qua smartchip
Thiết kế 4 đầu in phù hợp cho việc tích hợp dây chuyền sản xuất

• 
• 

• 

• 

Phần mềm tạo bản in sẵn với các trường được quy định trước
Màn hình cảm ứng màu, hiển thị chính xác bản in (WYSIWYG) sẽ 
giảm thiểu các sai sót khi thiết lập
Cài đặt mực sử dụng bằng các lệnh chọn đảm bảo tính chính xác 
cao
Có thể nâng cấp lựa chọn bản in từ USB scanner
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Tốc độ / độ phân giải
Độ phân giải tối đa 600x600 dpi
1.5-109mpm đạt 600x240 dpi
Muốn đạt tốc độ cao hơn thì chấp nhận giảm độ phân giải theo chiều ngang 
xuống.

Khả năng in 
Hỗ trợ tải xuống đầy đủ các font chữ khác nhau bằng cách sử dụng TrueType® 
fonts
Trường nhập văn bản có thể cố định, tùy chỉnh và hợp nhất 
Định dạng khác nhau của thời gian , ngày tháng và ca kíp.
Tính hạn sử dụng tự động thông minh
Tự động tăng giảm văn bản và bộ đếm 
Hỗ trợ nhiều định dạng đồ họa khác nhau (tối đa diện tích in)

Barcode
EAN8, EAN13, UPC-A / E, CODE 39, CODE128, EAN128, GS1 DataBar (bao gồm
Các chuẩn in 2D), DataMatrix, QR, PDF417

Hộp mực  in
Tối đa 4 hộp mực in cao 12.7mm, độ phân giải 600dpi 
Các tính năng tích hợp khi sử dụng mực chính hãng Videojet: tự động nhận diện 
mã mực, màu mực, hạn sử dụng, tự động thiết đặt thông số, kiểm soát mức mực 
và tốc độ in 

Hiển thị
Màn hình LCD cảm ứng màu , TFT SVGA 8.4 inch (800x800) , hiển thị trước và 
chính xác bản in.
Các cảnh báo và chẩn đoán lỗi hiển thị đầy đủ
3 cấp độ bảo mật với mật khẩu hoặc cho phép tăng thêm mật khẩu cấu hình 
Hỗ trợ đa dạng ngôn ngữ (tổng cộng tới nay là 22 ngôn ngữ)

Giao thức truyền thông
RS232, Ethernet, USB memory stick support, Text Communications Protocols

Kích thước bộ điều khiển 
Dài: 244mm (9.6’’)
Rộng: 92mm (3.6’’)
Cao:170mm (6.7’’)
 Kích thước bao gồm đầu in, các cáp nối và dây điện

Kích thước đầu in 
4 đầu in kích thước tùy chọn phù hợp với yêu cầu tích hợp dây chuyền. Dưới đây 
là kích thước của đầu in tiêu chuẩn Blue 
Dài 115mm (4.5’’)
Cao 110mm (4.3’’)
Rộng 60mm (2.4’’) (tấm chà chắn sản phẩm với đầu in)
 Kích thước bao gồm hộp mực và các cáp nối
Các loại đầu in  Red, Green, Gold có kích thước khác nhau và khác với  đầu in Blue

Dải nhiệt
5 độ C tới 45 độ C

Yêu cầu về nguồn điện
100-240 VAC 50/60 Hz

Trọng lượng tương đối (bộ điều khiển)
3.2kg (7.0Ibs)
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