
Videojet   3120
Lazer Markalama Sistemi

Lazer.

Mürekkep Püskürtmeli.

Termal Transfer.

Etiketleyiciler.

Bulma ve İzleme.

Sarf Malzemeleri.

Parçalar ve Servis.

Karmaşık işaretler

•  Çok satırlı metin ve makine tarafından okunabilir kodlar

•  Sınırsız yazı tipi, grafik ve biçim esnekliği

•  Son kullanım ve üretim tarihlerini, etiket numaralarını,  
hat kodlarını, kimlik matrislerini ve barkodlarını, seri 
numaralarını, toplu iş ve grup kodlarını, içerikleri ve  
ağırlık bilgilerini işaretleyebilirsiniz

Kolay entegrasyon

•  Küçük, toplu bir tasarım, çeşitli mercekler ve ışın 
genişleticiler

•  Esnek kullanıcı arabirimi

• Az yer kaplama

Videojet 3120 lazer markalama sistemi, kullanımı kolay, 
entegrasyon esnekliği olan, 10 Watt'lık bir CO2 lazer 
işaretçisidir. Küçük olmasına karşın etkin ve esnek bu 
sistem, düşük bakım ve işletim maliyetleriyle yüksek 
kalitede kalıcı kodlama sağlamaktadır. Videojet 3120 ilaç 
kutularını, kağıt, oluklu mukavva ve karton kutuları, PET 
ambalajları, elektronik/yarı iletken aygıtları, otomotiv 
parçalarını ve ekstrüzyon ürünlerini işaretlemek için son 
derece uygundur.

Üstün hız ve kalite

•  Sınıfındaki en hızlı 10 Watt'lık lazer markalama sistemi

•  Saniyede 1.200'e kadar sayıda karakterlik ve 10 m'lik  
(33 ft/sn.) hız

•  Yöneltilebilen ışın teknolojisiyle, yüksek hacimli üretim 
hatlarında dahi baskıda hiçbir bozulma olmadan, yüksek 
kaliteli işaretleme



Markalama Hızı
Saniyede 1.200 karaktere kadar (uygulamaya bağlı olarak)

Hat Hızı
Saniyede 10 m'ye (33 ft/sn) kadar (uygulamaya bağlı olarak)

Markalama Alanı
Sabit ürünlerde: yaklaşık 44x44 mm - 177x177 mm (standart) veya 226x325 mm (isteğe 
bağlı); sınırsız sayıda satır
Hareket eden ürünlerde: yaklaşık yükseklik 44 - 177mm (standart) veya 325 mm (isteğe 
bağlı); uzunluk markalama alanının genişliğine bağlı değildir; sınırsız sayıda satır

Markalama Biçimleri
Standart yazı tipleri (Windows® TrueType®/TTF; PostScript®/ PFA, PFB; Open Type®/ OTF)
Yüksek hızlı veya OCR gibi ayrı yazı tipleri
Makine tarafından okunabilir kodlar: Kimlik Matrisi (ECC100, 140, 200: kare biçimler için 
10x10 - 144x144, kare olmayan biçimler için 8x18 - 16x48; ECC normal [ücretsiz ECC kodu 
yapılandırması]); barkodlar BC25/25i/39/39E/128; EAN13/128; UPC_A; RSS14 kesilmiş/ 
-yığınlı [CCA/B]/ -yığınlı her yönlü/ -sınırlı [CCA/B]/ genişletilmiş)
Grafikler ve grafik bileşenler, logolar, simgeler, vs.
Doğrusal, dairesel, açılı metin markalama; markalama içeriğini döndürme, yansıtma, 
genişletme, sıkıştırma
Sıralı ve seri halinde numaralama
Otomatik tarih, katman ve zaman kodlama, gerçek zamanlı saat
Verileri (ağırlık, içerik, vs.) ayrı ayrı çevrimiçi kodlama

Lazer Tüpü
Tek contalı CO2 lazer, güç sınıfı 10W

Işın Sapması
Dijital yüksek hızlı galvanometreli tarayıcılarla yöneltilen ışın

Odaklama
Hassas mercek sistemi
Standart odak uzaklıkları:  64/ 95/ 127/ 190/ 254 mm (2,5/ 3,75/ 5,0/ 7,5/ 10,0 inç); isteğe 
bağlı odak uzaklıkları 63,5/ 85/ 100/ 150/ 200/ 300/ 351/ 400 mm (2,50/ 3,35/ 3,94/ 5,9/ 
7,87/ 11,8/ 13,8/ 15,75 inç)
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02165757484 
www.videojet.com.tr / sales.turkey@videojet.com

Videojet Technologies Ltd. / Çubukçuoğlu İş Merkezi Küçükbakkalköy Mah. 
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Türkiye'de Basılmıştır
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Boyutlar

Elde Taşınabilir Kumanda Aygıtı
Esnek kullanım için Ethernet üzerinden grafik uzaktan kumanda
İşaretleme işlerinin, işaretleme veri girişlerinin hazırlanması
Sistem yapılandırması
Durum ve alarm gösterimi
Mükemmel grafik ekran okunurluğu, hızlı ve kolay kullanım

Smart Graph Yazılımı
Bütün markalama işini bilgisayarda kolayca ve hızla oluşturmak için Windows® 2000/XP 
altında çalışan grafik kullanıcı arayüzü
Sistem yapılandırması
Metin/veri/grafik/parametre düzenleyicisi 
Önemli dosya biçimlerinin çoğu için geçerli içe aktarma işleviyle standart CAD ve grafik 
programlarına kolayca erişim
WYSIWYG
Parola korumalı çeşitli güvenlik düzeyleri 

Smart Graph Com Yazılımı
Kullanım yazılımıyla entegrasyon için ActiveX yazılım arayüzü

Dil Olanakları
İngilizce, Arapça, Çince, Almanca, Japonca, Rusça ve daha birçoğu kolayca seçilebilir

İletişim
Ethernet TCP/IP; isteğe bağlı olarak RS232
Kodlayıcılar ve ürün algılama tetikleyicileri için girişler
Genişletilebilir ek G/Ç'lerle birlikte başlatma/durdurma sinyalleri, makine/kullanıcı 
kilitleri, alarm çıktıları için 3 giriş/7 çıkış
Müşteriye özel çözümler

Entegrasyon
Yazım arayüzü üstünden karmaşık üretim hatlarına doğrudan entegrasyon
Ethernet (TCP ve UDP) ve RS232 arayüzü üzerinden entegrasyon
Esnek ışın gönderme seçenekleri (ışın birimi/ışın döndürme birimi)

Elektrik Gereksinimleri
100-240 VAC (otomatik aralık), ~50/60Hz, 1 PH, 0,40 kW

Soğutma Sistemi
Hava soğutmalı

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

Contalar ve Güvenlik Standartları
IP54S, isteğe bağlı IP65; LAZER SINIFI 4 ürün (DIN EN 60825-1: 05/2008'e göre)

Yaklaşık Ağırlık
26 kg (57 lb)

Geçerli Sertifikalar
CE, ROHS, CSA, UL, TÜV

İşaretleme  
Birimi

Besleme Birimi


