
 Termal Transfer Baskı 

 Videojet® Ürün Serisi

Optimum güvenilirlik, 
maksimum verimlilik



Termal Transfer Yazıcı serimiz maksimum 
çalışma süresi avantajı, yüksek çözünürlük, 
esnek ambalajlar ve etiketler için çok çeşitli 
içerik sunar.
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Optimum güvenilirlik ve maksimum üretkenlik, üretim 
hatlarınız için daha fazla çalışma süresi demektir. Esnek film 
ambalajlara, etiketlere veya parlak kartlara ister tarih ve saat, 
ister içerik listesi ya da başka pazarlama bilgileri gibi daha 
karmaşık mevzuat kodluyor olun, Termal Transfer Yazıcı (TTO) 
yelpazemiz üretim hattınızın en üst performansta çalışmasını 
sağlar. TTO serisindeki her model size şu önemli çalışma 
avantajlarını sunar:

Çalışma Süresi Avantajı

•  Ribon değiştirme işlemlerinin ve ribon kopmalarının 
neden olduğu planlı ve plansız üretim hattı 
kesintilerini en aza indirir.

•  Çok az aşınan parçalarla dayanıklı ve güvenilir 
makine mühendisliğinden yararlanın.

•  Benzersiz patentli tasarım özellikleri, üretim 
hatlarının maksimum performansta çalışmasını 
sağlar.

Kod Güvencesi

•  Gelişmiş yazılım, her defasında doğru üründe, doğru 
yerde, doğru kodu elde etmenizi sağlar.

•  Kolay işletim ve mesaj oluşturma olanağı sunan 
kullanıcı arayüzü ve yazılım tasarımıyla yeniden 
yazdırma ihtiyacı ve geri çağırma riskini azaltır.

Verimli Çalışma

•  Dahili tasarım özellikleriyle hat verimliliğini 
maksimuma çıkarırken toplam sahip olma maliyetini 
minimuma indirir.

•  1.200 m'ye kadar ribon kapasitesi sayesinde, ribon 
değişimleri arasında daha fazla üretim hacmi sağlar.

•  0,5 mm baskı aralığı ve ribonu her baskıdan sonra 
yeniden yakalama özelliğiyle daha fazla baskı 
(Videojet ribon rulosu başına) garantisi verir.

Kolay Kullanılabilirlik

•  Zorlu üretim hattı ortamlarına dayanacak şekilde 
tasarlanmıştır.

•  Zamanla aşınan parçaların kolayca değiştirilmesi 
üretim hattının çalışma süresini artırır.

• Sade operatör arayüzü.
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Sürekli Çalışma

•  Ribon kopmasından ya da kırışmasından kaynaklanan 
planlanmamış üretim hattı duruş süresini azaltmaya 
yardımcı, patentli ve kanıtlanmış kavramasız ribon tahriki 
tamamen yazılım tarafından kontrol edilir.

•  Sade kartuş tasarımı sayesinde ribon çabucak 
değiştirilebildiğinden, yazıcı üretim üzerinde minimum 
etkiyle çalışır duruma gelir.

•  Hızla değiştirilebilen yazdırma kafası ve çok az aşınan 
parçalar sayesinde, değişim yapılması gerektiğinde 
üretimi durdurma süresi azalır.

Daha fazla ürün için daha fazlasını 
sunuyoruz

•  Varsayılan ayarlar kullanılması ve fabrika havasının* 
olmaması, kod kalitesinin tutarlılığını korumaya yardımcı 
olur ve operatörlerin olağan hava ve enerji ayarlarını yanlış 
ayarlaması riskini ortadan kaldırır.

•  1.200 m'ye kadar ribon kapasitesi ve çeşitli ribon ekonomi 
modları, ribon geçişleri arasındaki süreyi maksimuma 
çıkarır.

•  Ribon rulosunun başından sonuna kadar tüm ribon 
kontrolü, tutarlı baskı kalitesi sunar ve baskılar arasındaki 
ribon israfını 0,5 mm’ye kadar düşürür.

Güvenli Kodlama 

•  Yerleşik bir kod kalitesi kontrol aracı olan Videojet 
iAssure™ teknolojisi** ek donanım, kurulum veya eğitim 
gerektirmeden israfı ve yeniden yazdırma işlemlerini 
azaltmaya yardımcı olur.

•  Videojet CLARiTY™ yazılımı, doğru kodun doğru ürüne 
tutarlı şekilde yazdırılmasına yardımcı olur.

•  Operatör hatasını daha da azaltmak için hızlı, kolay ve 
hatasız iş seçimi sunan bir USB tarayıcı seçeneği bulunur.

İşe Yarar Fikirler 

•  Sezgisel, yüksek çözünürlüklü grafik kullanıcı arayüzü 
WYSIWYG iş ekranıyla hızlı, kolay ve hatasız işletim sağlar.

•  Seri, Ethernet ve USB iletişim türleri, esnek ve kapsamlı 
iletişim seçenekleri sunar.

•  Videojet TTO ürün serisinde, toza ve suya karşı gelişmiş 
koruma için IP dereceli, yıkama uygulamaları açısından 
ideal çözüm olan bir model de bulunur.

Hızlı, kolay ve hatasız işletim 

*  Videojet IP DataFlex® Plus Termal Transfer Yazıcıda

** DataFlex® 6330 ve DataFlex® 6530 53 mm TTO’da desteklenir.
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WYSIWYG iş ekranına 
sahip, yüksek 
çözünürlüklü grafik 
kullanıcı arayüzü

Videojet iAssure™ teknolojisi, 
israfı ve yeniden yazdırma 
işlemlerini azaltmaya yardımcı 
olan yerleşik bir kod kalitesi 
kontrol aracıdır.

Ribon değişimleri 
arasında daha fazla 
üretim hacmi sağlayan 
1.200 m'ye kadar ribon 
kapasitesi

Özellikler ve Avantajlar

Çok az aşınan parçalar  

sayesinde makine mühendisliği 

sağlam ve güvenilirdir.

Hızlı ribon geçişleri için basit 

kaset tasarımı
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Videojet DataFlex® 6530 Videojet DataFlex® 6330
Yerleşik bir kod kalitesi 
kontrol aracı olan Videojet 
iAssure™ teknolojisi ek 
donanım, kurulum veya 
eğitim gerektirmeden 
israfı ve yeniden yazdırma 
işlemlerini azaltmaya 
yardımcı olur.

DataFlex 6530; kalite kontrolleri, israf ve 
yeniden yazdırma için harcanan zamanı 
azaltmaya yardımcı olarak, çalışma süresini 
artıran ve daha verimli bir işletim sağlayan 
yüksek hızlı bir Termal Transfer Yazıcıdır. 

Uygulamanıza özgü ihtiyaçları karşılamak 
için 6530 endüstriyel termal transfer yazıcının 
iAssure™ teknolojili 53 mm’lik ve sektörde bir 
ilk olan havasız 107 mm’lik iki farklı genişliğe 
sahip versiyonlarından yararlanabilirsiniz.

Dikey dolum ve kapama gibi uygulamalar 
için tasarlanan 6530, 1.000 mm/s'ye kadar 
yazdırma hızları ve 700 parça/dk’ya kadar 
üretim hacimleri sunar.* 

DataFlex 6330 orta hızlı bir Termal Transfer 
Yazıcıdır ve 250 parça/dk’ya kadar yazdırma 
hızları sunar.* 

En iyi yazdırma kafası ve ribon 
kombinasyonunu sunan 6330, uygulama 
gereksinimleriniz için en uygun maliyetli 
çözümü sağlamak amacıyla 32 mm ve 
53 mm olmak üzere iki baskı genişliğinde 
mevcuttur.

6330, yerleşik bir kod kalitesi kontrol aracı 
olan Videojet iAssure™ teknolojisine sahiptir. 
Bu teknoloji ek donanım, kurulum veya 
eğitim gerektirmeden israfı ve yeniden 
yazdırma işlemlerini azaltmaya yardımcı olur.

Yüksek performanslı çözümler

*  Uygulamaya ve yüzeye bağlıdır. Şu anda iAssure™ teknolojisinin; ribon tasarruflu, yüksek hızlı veya yüksek üretim 
hacimli baskı modlarıyla kullanımı desteklenmemektedir.

Ürün yelpazesi
Videojet Termal Transfer Yazıcı serisi, esnek ambalaj filmleri 
ve etiketlerine yüksek çözünürlüklü görüntüler aktararak 
uygulama gereksinimlerinizi karşılarken, ribon yenileme ve 
üretim geçişleri ile ilişkili hat duruş süresini ve maliyetleri 
en aza indirmek üzere tasarlanmıştır.

32 mm107 mm 53 mm53 mm

Sektör

1.
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Videojet 6230 Videojet IP DataFlex® Plus 

Yıkamanın günlük işletim sürecinin önemli 
bir bölümünü oluşturduğu zorlu ortamlarda 
çalışmak için tasarlanmış, IP dereceli DataFlex 
Plus Termal Transfer Yazıcılarımız da mevcuttur. 
400 parça/dk’ya kadar baskı yapabilen IP 
DataFlex Plus, müşterilere en üst düzey 
çevrimiçi kodlama performansını, güvenilirliği 
ve verimliliği sunar.

Üretim hattı temizliğe hazırlık için 
kapatıldığında, baskı kaseti 20 saniyelik bir 
işlemle IP65 dereceli kapak ile değiştirilir. 
Böylece yazıcı ünitesi su geçirmez hale gelir. 

Denetleyici ünitesi, her durumda IP55 
standartlarında korunur ve temizlik sırasında 
yazıcının ve denetleyicinin ambalaj hattından 
çıkarılması gerekmez. Bu, operatörlere diğer 
üretim görevlerini gerçekleştirme özgürlüğü 
veren çok hızlı ve verimli bir işlemdir.

Alternatif olarak Videojet 6230**, esnek ambalaj 
kodlama hatalarını azaltmak ve kanıtlanmış, 
uygun maliyetli bir çözümle toplam sahip 
olma maliyetini düşürmek için en yeni 
teknolojiyi kullanan, düşük hızlı bir Termal 
Transfer Yazıcıdır. 

6230, 5 inç dokunmatik ekrana ve Videojet 
CLARiTY™ arayüzüne sahip bir kumanda ile 
150 parça/dk’ya kadar hızlarda yüksek kaliteli 
kodlar sunarak kolay kullanım sağlar. 

Bluetooth®*** bağlantısı sayesinde bir Android 
telefondan da**** kontrol edilebilen 6230, 
operatörün yazıcı ve üretim hattına müdahale 
etmesini kolaylaştırır. 

Toplam sahip olma 
maliyeti çözümü

**  Ülkenizde bulunma durumuna göre değişebilir.

***    Videojet 6230 uygulamasını kullanırken bir Bluetooth 
USB Adaptör gereklidir. Videojet 6230 yazıcı, yalnızca 
önerilen Videojet Bluetooth USB Adaptörü ile çalışma 
garantisi verir. 

****  Videojet 6230 uygulaması, Android işletim sisteminin 
4.4.4 (KitKat) sürümünü veya üzerini destekler. 
Android telefonun, Videojet 6230 uygulaması 
kullanılırken Bluetooth paylaşımına izin vermesi 
gerekir.

IP dereceli çözüm

Çoğunlukla atıştırmalık yiyecekler, unlu 
mamuller ve şekerleme pazarlarında 
kullanılan ürünlerimiz dondurulmuş ve 
soğutulmuş gıda, et, tavuk, kozmetik, 
farmasötik ve nutrasötik endüstrilerinde de 
kusursuz performans sunuyor. 

Çalışma ortamınızı bildiğimizden, 
ambalajlama makinelerinize kusursuz 
bir şekilde entegre olan Termal Transfer 
Yazıcılar tasarlamayı başarabildik.

Bu yazıcılar sınıfının lideri birçok avantaj sunar: uygulama 
gereksinimlerinizi karşılamak üzere optimize edilmiş 
havasız işletim*, uzun ribon boyları, yüksek baskı hızları, 
hata önleme özellikleri ve kolay operatör kullanımı. 

*Videojet IP DataFlex® Plus Termal Transfer Yazıcıda bulunmaz.
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Uygulamalar ve kod 
örnekleri
Videojet Termal Transfer Yazıcı yelpazesi esnek 
ambalaj uygulamaları için idealdir. Kodlama 
uygulamalarında içindekiler listesi, besin değerleri, 
izlenebilirlik bilgileri veya son kullanım tarihleri gibi 
mevzuat taleplerini karşılamak için içeriğin ürünlerin 
üzerine yazdırılması gerektiğinde, Videojet CLARiTY™ 
yazılımı her defasında doğru bilginin, doğru ambalaj 
üzerine yazdırılmasını sağlar. 

TTO yazıcılar, parlak etiketlere ve kolay kapatılan esnek 
film ambalajlara baskı yapabiliyordu. Videojet TTO’lar 
ise bunlara ek olarak yeniden kapatılabilir poşet, 
çubuk paket ve şase gibi daha yeni esnek film ambalaj 
türleri üzerine de baskı yaparak müşterilere ürünlerini 
paketlemeleri ve kodlamaları konusunda daha fazla 
seçenek sunuyor.

Videojet termal transfer ribonlar yüksek 
performans, mükemmel baskı kalitesi ve üstün 
dayanıklılık sunar. Geniş ürün yelpazemizde 
özellikle esnek ambalaj uygulamalarındaki 
zorlukların üstesinden gelecek şekilde 
tasarlanmış ribonlar bulunur.

Tüm ihtiyaçlarınıza 
yönelik ribonlar

Özel ısı/solvent direnci

Özel solvent direnci

Mekanik direnç,  
çok yönlülük

Dayanıklı, yüksek hızlı,  
uzun çalışma süreleri

Dayanıklılık ve  
yüksek hız

Özel sıcak dolum 
uygulamaları

Pürüzlü dokulu kağıt 
ve Tyvek®

Her amaca uygun 
ve yüksek hızlı

Kağıt etiketler

Yıkama Direnci

Kimyasal Direnç

Premium

Ultra

Süper Standart

Yüksek Sıcaklık

Pürüzlü Doku

Standart

Temel

Vi
de

oj
et

 S
ın

ıfı

Sınıf Renkler Uygulama

Videojet Termal Transfer Ribon Karşılaştırması

•

•

•

•

•

•

•••

••••••

•••••••••
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Windows®, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. 

6530 6330 6230 IP Dataflex Plus

 Teknik Özellikler 53 mm 107 mm 53 mm 32 mm

Yazıcı Modu Aralıklı ve Sürekli Hareket

Baskı Aralığı Tutarlı 0,020 inç (0,5 mm)

Ribon Genişlikleri
0,8 inç (20 mm),  

2,2 inç (55 mm) maks.
2,2 inç (55 mm),  

4,33 inç (110 mm) maks.
0,8 inç (20 mm),  

2,2 inç (55 mm) maks.
0,8 inç (20 mm),  

1,3 inç (33mm) maks.
0,8 inç (20 mm),

1,3 inç (33 mm) maks
0,8 inç (20 mm),

2,17 inç (55 mm) maks.

Barkod Yazdırma
EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39, EAN 128,  

Code 128, ITF, RSS (2D kompozit kodlar dahil); diğerleri istek üzerine sağlanır
EAN8, EAN13, UPCA, UPCE ve 

QR kodları

EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, 
Code 39, EAN 128, Code 128, ITF, 
RSS (2D kompozit kodlar dahil); 
diğerleri istek üzerine sağlanır

Operatör Arayüzü
TFT SVGA 800x480 tam renkli LCD ve dokunmatik ekran, WYSIWYG baskı önizleme, tam dahili tanılama,  

3 parola koruması düzeyi, kapsamlı dil desteği

CLARiTY™ 5,0 inç renkli QVGA 
CSTN LCD ve dokunmatik ekran 

(800 x 480 piksel)

CLARiTY™ 8,4 inç  
SVGA renkli LCD dokunmatik 

ekran

Ana/Bağımlı İşlevi 
(Tek Kullanıcı Arayüzü 
Tarafından Denetlenen  
4 Adede Kadar Yazıcı)

Tek bir CLARiTY™ denetim birimi aracılığıyla dört adede kadar  
Videojet DataFlex® 6530 yazıcı denetlenir.

Tek bir CLARiTY™ denetim birimi aracılığıyla dört adede kadar   
Videojet DataFlex® 6330 yazıcı denetlenir.

Tek bir CLARiTY™ denetleme 
birimi aracılığıyla dört adede 

kadar Videojet 6230 yazıcı 
denetlenir.

Tek bir CLARiTY™ denetleme 
birimi aracılığıyla dört adede 

kadar Videojet IP DataFlex® Plus 
yazıcı denetlenebilir

Standart İletişim
RS232, çift Ethernet, USB bellek çubuğu ve tarayıcı desteği, Binary ve ASCII iletişim protokolleri,  

Windows® sürücüleri, ZPL ve SATO emülasyonları
USB bellek çubuğu, ethernet, 
RS232, ASCII ve Binary iletişim

RS232, Ethernet, USB Bellek 
Çubuğu, Binary ve ASCII iletişim, 

ZPL ve SATO emülasyonları

Web TarayıcısıÖzelliği Evet

Sürekli mod:

Maksimum Baskı Alanı  
(Genişlik x Uzunluk)

2,1 inç (53 mm) genişlik x  
11,8 inç (300 mm) uzunluk

 4,3 inç (107 mm) genişlik x  
11,8 inç (300 mm) uzunluk

2,1 inç (53 mm) genişlik x  
7,9 inç (200 mm) uzunluk

1,3 inç (32 mm) genişlik x  
7,9 inç (200 mm) uzunluk

1,26 inç (32 mm) genişlik x 
3,93 inç (100 mm) uzunluk 

2,1 inç (53 mm) genişlik x 
7,86 inç (200 mm) uzunluk

Maksimum Baskı Hızı
39,4 inç/sn  

(1.000 mm/sn)
29,5 inç/sn  

(750 mm/sn)
19,7 inç/sn

(500 mm/sn) 
39,4 inç/sn

(1.000 mm/sn)

Minimum Baskı Hızı  0,04 inç/sn (1 mm/sn) 
1,6 inç/sn (40 mm/sn) tam yazdırma kalitesi;  

0,04 inç/sn (1 mm/sn) taslak modu yazdırma kalitesi
1,6 inç/sn (40 mm/sn) 1,6 inç/sn (40 mm/sn) 

Tahmini Maksimum 
Üretim Hacmi  
(Tek Satırlık Kod)

Dakikada 700 baskıya kadar Dakikada 450 baskıya kadar Dakikada 250 baskıya kadar Dakikada 150 baskıya kadar Dakikada 400 baskıya kadar

 Aralıklı mod:

Maksimum Baskı Alanı  
(Genişlik x Uzunluk)

2,1 inç (53 mm) genişlik x 
2,95 inç (75 mm) uzunluk 

4,3 inç (107 mm) genişlik x 
2,95 inç (75 mm) uzunluk 

2,1 inç (53 mm) genişlik x 
2,95 inç (75 mm) uzunluk 

1,3 inç (32 mm) genişlik x 
2,95 inç (75 mm) uzunluk 

1,3 inç (32 mm) genişlik x 
1,85 inç (47 mm) uzunluk

BN seçeneği: 2,08 inç (53 mm)
genişlik x 2,95 inç (75 mm) 

uzunluk LH seçeneği: 2,08 inç  
(53 mm) genişlik x 2,68 inç  

(68 mm) uzunluk

Maksimum Baskı Hızı 31,5 inç/sn (800 mm/sn) 23,6 inç/sn (600 mm/sn) 29,5 inç/sn (750 mm/sn) 29,5 inç/sn (750 mm/sn) 11,8 inç/sn (300 mm/sn) 31,5 inç/sn (800 mm/sn)

Minimum Baskı Hızı
 

0,4 inç/sn (10 mm/sn) 
1,6 inç/sn (40 mm/sn) tam yazdırma kalitesi;  

0,4 inç/sn (10 mm/sn) taslak modu yazdırma kalitesi 
1,96 inç/sn (50 mm/sn)

Genel Bakış 
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Videojet TTO yelpazesi, üreticilerin kaliteyi 
iyileştirmelerini ve geçerli standartlara bağlı 
kalmalarını sağlamak için insan hatasını en aza 
indirmek amacıyla sezgisel iş seçimi, kapsamlı 
geri bildirim ve tanılama içeren sektör lideri 
Videojet CLARiTY™ dokunmatik ekran 
arayüzüne sahiptir. 

Bu tek ve kullanımı kolay arayüz, üreticilere 
dahili bir Kod Güvencesi çözümü sunarak her 
zaman doğru kodu doğru ürüne basmanıza 
yardımcı olur. Böylece Termal Transfer 
Yazıcınıza tamamen güvenerek yatırımınızdan 
daha fazlasını elde edebilirsiniz.

Videojet, ürünlerinize daima doğru kodları 
basmanın ne kadar önemli olduğunu bilir. 
Araçlar ve süreçlerin elinizin altında bulunması; 
ürünleri yeniden yazdırmak, ıskartaya çıkarmak 
ve hatta para cezalarıyla uğraşmak zorunda 
kalmadan kârlılığınızı korumak için çok 
önemlidir.

VideojetConnect™, ambalaj hattı işletiminize 
şeffaflık kazandırarak üretim hacmini 
maksimuma çıkarmanızı ve işletim 
maliyetlerini düşürmenizi sağlayan, bulut 
tabanlı ölçeklendirilebilir yazılımımızın bir 
parçasıdır.

Verimlilik çözümleri
Neredeyse her Videojet Termal Transfer Yazıcıda sunduğumuz 
üretkenlik çözümü yelpazemiz, kolay işletim ve mesaj oluşturma 
olanağının yanı sıra diğer Videojet teknolojilerinde kullanılanlara 
benzer bir tasarım da sunar. 
 

CLARiTY™ 

VideojetConnect™

Üreticiler, VideojetConnect™ Productivity Suite'in 
bir parçası olarak ücretsiz sunulan VideojetConnect 
Tasarım Şablonu Yönetim Yazılımı ile basit kod 
oluşturma özelliğinden yararlanabilir.*
* Ülkenizde bulunma durumuna göre değişebilir.



Ekibiniz, isteğe bağlı VideojetConnect™ Uzaktan Servis* sayesinde, diğer yazıcıların sağlayamayacağı 
özelliklerle üretkenliği artırmak ve olası sorunları gidermek için Videojet uzmanlarına erişebilir.

VideojetConnect™ Uzaktan Servis

Uzaktan Uyarılar: İlk bilen siz olun
Yazıcı gereksinimlerinin, uyarı veya hata durumlarının gerçek zamanlı 
bildirimi

Daha hızlı harekete geçmenizi sağlayan akıllı yazılım, Videojet yazıcınızın 
performansını etkileyebilecek düzensizlikler veya arızalar hakkında bilgi veren 
anlık e-posta bildirimleri gönderir.

Grafikler ve performans verileri: İlk müdahale eden 
siz olun
Yazıcının önemli aktivitelerini görüntüleme

Önlem almaya yönelik müdahalelere olanak veren bu çözüm sayesinde artık 
tesisinizdeki tüm Videojet yazıcıların durumunu görüp belirli bir üniteye ait ayrıntılı 
bilgileri inceleyebilirsiniz. Yapılandırma değerleri, veriler arasında karmaşık bir 
şekilde gezinmeden hızla görüntülenebilir ve performans grafikleri bir birimin 
geçmişini izleyerek kullanım dışı olaylarının nedeninin belirlenmesine yardım 
edebilir.

Uzaktan Sorun Giderme: İlk sorun gideren siz olun
Uzaktan sorun giderme ile Videojet uzmanlığı bir tık uzağınızda

Uzaktan erişim olanakları sayesinde, tesisinizdeki uzmanlar veya Videojet Teknik 
Destek ekibi, Videojet yazıcınızın işletim sistemine elektronik olarak erişebilir, 
sorunları giderebilir ve gerekli ayar değişikliklerini sizin için çevrimiçi olarak 
yapabilir. Bu sanal erişim, sorunları genellikle yerinde servis çağrısında 
bulunmanıza gerek kalmadan, daha hızlı çözümlemenize yardımcı olabilir.
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* Ülkenizde bulunma 
durumuna göre değişebilir.
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