
Videojet   3430
Lazer Markalama Sistemi

Lazer.

Mürekkep Püskürtmeli.

Termal Transfer.

Etiketleyiciler.

Bulma ve İzleme.

Sarf Malzemeleri.

Parçalar ve Servis.

Kolay kullanım ve bakım

•  El bilgisayarıyla veya harici bilgisayarla kontrol seçenekleri

•  IP65 kasa değerlendirmesiyle birlikte dahili fan ve su 
soğutma sistemi, tozlu, kirli ve nemli ortamlarda bile yüksek 
kesintisiz çalışma süresi ve düşük bakım sağlamaktadır

Kolay entegrasyon

•  Eklemli kol ve tek parça kasa tasarımı ile aygıt, maksimum 
uygulama esnekliği sağlamak amacıyla kolayca hareket 
ettirilip kurulabilir

•  Sözleşmeli paketleme şirketlerindeki kısa işler için idealdir

•  Nerdeyse tüm üretim hatlarına basit entegrasyon

Videojet 3430 lazer markalama sistemi, 50 Watt'lık 
gücüyle sınıfının en üstün markalama hızıyla 
maksimum üretim sağlar. En güç üretim ortamlarında 
dahi çalışabilecek sağlamlığıyla bu lazer kodlama cihazı 
son derece dayanıklı ve güvenilirdir. Videojet 3430, tel 
ve kablo, paketleme ve şişeleme sektörlerindeki 
uygulamalar için son derece uygundur.

Yüksek baskı hızlarında mükemmel yazı kalitesi

•  Saniyede 2.000'e kadar sayıda karakterlik ve 15 m'lik 
(49 ft/sn.) hız

•   Yöneltilebilen ışın teknolojisiyle yüksek hızlarda dahi 
yüksek kaliteli "sürekli" kodlar

•  Karmaşık logo ve grafik içeriklerini kolayca üretir



Markalama Hızı
Saniyede 2.000 karaktere kadar (uygulamaya bağlı olarak)

Hat Hızı
Saniyede 15 m'ye (49 ft/sn) kadar (uygulamaya bağlı olarak)

Markalama Alanı
Sabit ürünlerde: 125 mm mercekle maks. yaklaşık 84,4x87,3 mm2 (3,4 x 3,5 inç2); 200 mm 
mercekle 135x139,6 mm2 (5,4 x 5,6 inç2); sınırsız sayıda satır
Hareket eden ürünlerde: 125 mm mercekle yaklaşık maks. yükseklik 87,3 cm (3,5 inç);  
200 mm mercekle 139,6 mm (5,6 inç); uzunluk markalama alanının genişliğine bağlı 
değildir; sınırsız sayıda satır

Markalama Biçimleri
Standart yazı tipleri (Windows® TrueType®/TF; 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 EAN13/128; BC25/25i/39/39E/128; UPC_A; RSS14 
kesilmiş/ -yığınlı 
[CCA/B]/ -yığınlı her yönlü/ -sınırlı [CCA/B]/ genişletilmiş)
Grafikler ve grafik bileşenler, logolar, simgeler, vs. (DXF, JPG, AI, vs.)
Doğrusal, dairesel, açılı metin işaretleme; işaretleme içeriğini döndürme, yansıtma, 
genişletme, sıkıştırma
Sırayla ve toplu iş olarak numaralama
Otomatik tarih, saat, vardiya kodu, gerçek zamanlı saat
Verileri (ağırlık, içerik, vs.) ayrı ayrı çevrimiçi kodlama

Lazer Tüpü
Tek contalı CO2 lazer, güç sınıfı 50 Watt

Işın Sapması
Dijital yüksek hızlı galvanometreli tarayıcılar 

Odaklama
Hassas mercek sistemi
Hassas mercekler: odak uzaklıkları 125/200 mm (4,92/7,87 inç)

Entegre Arayüz
Esnek kullanım için Ethernet üzerinden grafik uzaktan kumanda
İşaretleme işlerinin, işaretleme veri girişlerinin hazırlanması
Sistem yapılandırması
Durum ve alarm gösterimi; anahtarlı şalter ve e-durdurma anahtarı
Mükemmel grafik ekran okunurluğu, hızlı ve kolay kullanım

Smart Graph Yazılımı
Bütün markalama işini harici bilgisayarlarda kolayca ve hızla oluşturmak için  
Windows® 2000/XP altında çalışan grafik kullanıcı arayüzü
Sistem yapılandırması
Tam özellikli metin/veri/grafik/parametre düzenleyici
Kolaylıkla kullanılan içe aktarma işlevleri üzerinden standart CAD ve grafik programları
WYSIWYG
Yapılandırılabilir kullanıcı haklarıyla parola korumalı birden fazla güvenli düzeyi  

Smart Graph Com Yazılımı
Kullanım yazılımıyla entegrasyon için ActiveX yazılım arayüzü

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

İletişim
Ethernet TCP/IP; isteğe bağlı RS232
Mil kodlayıcı ve ürün algılayıcı girdileri
Genişletilebilir ek G/Ç'lerle birlikte başlatma/durdurma sinyalleri, makine/kullanıcı 
kilitleri, alarm çıktıları için 3 giriş/7 çıkış
Müşteriye özel çözümler

Entegrasyon
Arayüz üstünden karmaşık üretim hatlarına doğrudan entegrasyon
Ethernet (TCP ve UDP) ve RS232 arayüzü üzerinden entegrasyon
Eklemli kol üzerinden esnek entegrasyon seçenekleri

Elektrik Gereksinimleri
100-120V veya 200-240V, 47-63 Hz, 1PH, 1,8kVA

Soğutma Sistemi
Entegre kapalı devre (su-hava)

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

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

Yaklaşık Ağırlık
135 kg (297 lb)

Geçerli Sertifikalar
CE (21CFR1040 ile uyumlu)
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