
Dokunmatik ekran 
kalibrasyonu kontrolü ve 
ayarlaması

Uygun hava basıncı ve 
koyuluk düzeyi 
ayarlaması

Yazıcı kafası taşıyıcısının 
serbestçe hareket 
etmesini sağlama

Yazıcı kafasının baskı 
yüzeyine paralel olmasını 
sağlama. Uygun şekilde 
ayarlama

Yazıcı kafası boşluğu 
kontrolü ve ayarlaması. 
Sürekli uygulamalar için 
2 mm. Aralıklı 
uygulamalar için 2,5-3 
mm

Kauçuk pedde veya 

yazdırma silindirinde 
aşınma veya hasar olup 
olmadığını kontrol etme, 
gerekirse değiştirme

Kodlayıcı o halkasında 
aşınma veya hasar olup 
olmadığını kontrol etme

Kayışta aşınan veya eksik 
diş olup olmadığını 
inceleme

Şerit gerginliği kontrolü 
ve ayarlaması

Kasette aşınan, hasarlı 
veya eksik bileşen olup 
olmadığını inceleme

Yazıcı kafası piksel 
kontrolü

Lazer Kodlama ve Markalama

Önleyici bakım

•	 Önceden	planlanan	hat	duruş	süresinde	360	derece	yazıcı	durumu	kontrolü

•	 Daha	sorun	çıkmadan	aşınan	ve	yıpranan	parçaları	belirleme	ve	değiştirme

•	 Performansı	optimize	etmek	için	düzenli	prosedürleri	açıklama	ve	gösterme

•	 Bakıma	proaktif	yaklaşım	deneyimi	ve	çalışma	süresini	en	üst	düzeye	çıkarma

Servis ziyareti kontrol öğeleri
Çalışma süresini 

en üst düzeye 
çıkarma

Yazıcı kalitesini 
optimize etme

Operatör 
müdahalesini 

azaltma

Güvenlik ve iyi 
durum sağlama

Dahili ve harici lazer optiklerini temizleme ve kontrol ✔ ✔ ✔

Duman aspiratör filtreleme sistemi filtrelerini 
temizleme, kontrol ve değiştirme ✔ ✔ ✔

Havayla soğutma sistemlerini temizleme ve kontrol ✔ ✔

Sıvıyla soğutulan sistemler içeren lazerlerdeki sıvıları 
temizleme, kontrol, yeniden doldurma ve/veya sıvı 
filtrelerini değiştirme

✔ ✔ ✔

Lazer yazılımını yedekleme ve güncelleme ✔

Lazer radyo frekansı sinyallerini ve  güç düzeylerini 
kaydetme ve ölçme ✔ ✔

Lazer parametrelerini kaydetme ve ayarlama ✔ ✔

Lazer kasasını kontrol ve düzeltme ✔

Maksimum güç çıkışı için lazer sisteminin optik 
hizalanmasını gerçekleştirme ✔ ✔ ✔

Giriş ve çıkış bağlantılarını kontrol ve ölçme ✔

Lazer güç kaynaklarını ayarlama ✔ ✔

Lazer merkez kablosunu ve kabloları ölçme ve 
kontrol ✔ ✔



Tel:	0216 469 7982 
E-posta:	sales.turkey@videojet.com
Web	sitesi:	www.videojet.com.tr

Videojet	Technologies	Inc.	
Çubukçuoğlu	İş	Merkezi	Küçükbakkalköy	Mah	Rüya	Sok.	
No:11	Atasehir	Istanbul

©	2014	Videojet	Technologies	Inc.	—	Tüm	hakları	saklıdır.

Videojet	Technologies	Inc.	sürekli	ürün	gelişimini	ilke	olarak	benimsemiştir.	Ürün	
tasarımını	ve/veya	teknik	özelliklerini	bildirimde	bulunmaksızın	değiştirme	hakkımız	
saklıdır.

SL000593

Global	Merkez

Videojet	Satış	ve	Servis	Ofisleri

Üretim	ve	Ürün	Geliştirme

Videojet	Satış	ve	Servisinin	
olduğu	ülkeler

Videojet	İş	Ortağı	Satış	ve	
Servisinin	olduğu	ülkeler

Gönül rahatlığı standart

Videojet	Technologies,	ürün	tanımlama	pazarında	bir	dünya	lideridir.	Hat	üzerinde	
yazdırma,	kodlama	ve	markalama	ürünleri,	uygulamaya	özgü	sıvılar	ve	ürün	yaşam	
döngüsü	hizmetleri	sunar.

 Hedefimiz, ambalajlı tüketici ürünleri, ilaç ve endüstriyel 
ürünler sektörlerinde müşterilerimizle işbirliği yaparak onların 
üretkenliğini artırmak, markalarını korumak, geliştirmek ve 
sektör eğilimleri ile yasal mevzuatın bir adım önünde olmalarını 
sağlamaktır. Sürekli Mürekkep Püskürtme (InkJet), Termal 
Mürekkep Püskürtme (Termal InkJet), Lazer Markalama, Termal 
Transfer (TTO), koli kodlama, etiketleme ve çok çeşitli yazdırma 
seçeneklerindeki müşteri uygulama uzmanlarımız ve teknoloji 
liderliğimizle, Videojet olarak tüm dünyada 325.000’den fazla 
yazıcımız kuruludur. 

Müşterilerimiz, günde on milyardan fazla ürüne kodlama 
yapmak için Videojet ürünlerine güveniyor. Müşteri satış, 
uygulama, servis ve eğitim desteği, tüm dünyada 26 ülkede 
3.000’den fazla ekip üyesiyle doğrudan sağlanmaktadır. 
Bunun yanında, Videojet’in dağıtım ağı, 135 ülkede 400’den 
fazla dağıtıcı ve OEM ile hizmet vermektedir. 
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