
Lazer Denetleyici

Videojet® Touch Control Software+ 
Videojet Touch Control Software+ Videojet lazer 
yazıcılarını ister Videojet TU440 lazer denetleyici 
aracılığıyla isterse tarayıcı tabanlı hemen 
hemen her cihazdan uzaktan denetlemek üzere 
tasarlandı.* 

Videojet Touch Control Software+ (TCS+) 
çoğu Videojet lazer markalama sistemini 
denetlemeye yarayan cihaz seçeneklerini 
artırarak denetimde yeni bir düzey sunar.

Mevcut sistemlere kolay entegre olması 
sayesinde Videojet TCS+ yiyecek, içeçek ve 
ilaç sektörlerinde zamandan tasarruf 
yapılmasına, geliştirme maliyetlerinin 
azaltılmasına ve kullanıcı kaynaklı kodlama 
hatalarının en aza indirilmesine yardım 
edebilir. 

Çalışma Süresi Avantajı
• İster Videojet lazer denetleyiciyle isterse tarayıcı tabanlı herhangi bir 

cihazdan çoğu Videojet lazer yazıcıyı denetleyin*

• Lazer durumunun görünürlüğünü artırın ve tarayıcı tabanlı cihaz 
kullanırken farklı Videojet lazer markalama sistemlerine bağlanın

• Toz ve nemin sorun olduğu veya sistemin düzenli olarak yıkandığı 
zorlu ortamlara uygun IP65 tasarım

Verimli çalışma
• Videojet lazer markalama sistemlerini denetlemede kullanılabilen 

cihaz seçeneklerinde ek yazılım indirmeyi gerektirmeyen esneklik 

• Hızlı entegrasyon ve hızlı yeni ürün ekleme olanağı tanıyan hat 
kurulum sihirbazı

• Hızlı içerik oluşturma ve yönetimi sağlayan kullanımı kolay serbest 
biçim şablon düzenleyicisi

Kod Güvencesi
•  Geliştirilmiş kullanıcı erişimi denetimi kullanıcı kaynaklı kodlama 

hatalarını ve kesinti süresini en aza indirir

• Otomatik mesajlar ve basit kod girişi yeniden çalışma ve geri 
çağırma riskini azaltır

• Olay günlüğü özelliği sistem değişikliklerinin izlenmesine yardımcı 
olur

Kolay Kullanılabilirlik
• Lazer denetleyici, kullanımı önceki Videojet modellerine göre daha 

kolay olan renkli bir dokunmatik ekran arayüzüne sahiptir

• Arayüzün tanıdık görünümü ve hissi üretim hatlarında sorunsuz 
operasyonun güvenceye alınmasına yardımcı olur

• Yüksek ölçüde duyarlı, modern tarayıcı işlevi çoğu Videojet 
markalama sisteminde kullanılabilir

*Safari tarayıcı için geçerli değildir.
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Ekran
10,1 inç 1024 x 600 tam renkli LCD dokunmatik ekran
WYSIWYG baskı önizleme

Denetleyici boyutları
270 mm (10,8 inç) genişlik
195 mm (7,7 inç) yükseklik
51 mm (2,0 inç) derinlik

Bağlanabilirlik
Bağlantılar: 2 adet USB 2.0
Lazer sistem bağlantıları: LVDS/USB/24 V

Elektrik gereksinimleri
Güç: Lazer sistemden 24 V
Maks akım: 0,2 A
Kablo uzunluğu: 4 m (LVDS/USB/24 V)

Soğutma sistemi
Pasif

Ortam
Sıcaklık 5-40° C (40-105° F)
Nem %10 - %90, yoğuşmasız

Kapatma ve güvenlik standartları
Takılı USB koruyucu başlık içeren IP65
Ekipmanın elektrik güvenliği EN:
• EUL62368-1:2014
• CSA C22.2 No. 62368-1:2014
• EN 62368-1:2014/A11:2017
IP65 koruması, IEC 60529’a göre test edilmiştir

Yaklaşık ağırlık
2,0 kg (4,4 lbs)

Yuva yapısı
Paslanmaz çelik

Montaj
Arka plakada 4 delik, VESA 100 ile uyumlu
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