
ระบบการพมิพด์ว้ยเลเซอร์

ระบบเลเซอรโ์ดยใช ้CO
2
 และไฟเบอร์ 

กลุม่ผลติภณัฑ์

ความเช่ียวชาญด้านการ
ผสานและก�าหนดโครงรุาง
การท�างานเป็นสิ่งส�าคัญ – 

เลือกระบบการพิมพ์ด้วย
เลเซอร์ทีเ่หมาะสม ส�าหรับ
ระบบงานของคณ่
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Videojet – น�าเสนองานพิมพ์ 
ในรปูแบบทีค่ณ่ตอ้งการ
ความแตกตุางท่ีท�าให้ระบบการพิมพ์ด้วย
เลเซอร์ของเราประสบความส�าเร็จ เมื่อเปรียบ
เทียบกับกระบวนการเขา้รหสัอื่นๆ นัน้คือ ระบบ
การพิมพ์ด้วยเลเซอร์ของเราได้รับการพัฒนา
ขึน้ด้วยความเขา้ใจเป็นอยุางดีในการผสานรวม
ระหวุางเทคโนโลยีการเข้ารหัสและซับสเตรต 

ระบบการพิมพ์ท่ีดีจะต้องมีเทคโนโลยีเลเซอร์
ท่ีครอบคล่มและองค์ความรู้ในการใช้งานรุวม
กับระบบงานตุางๆ เป็นจ�านวนมาก ด้วยความ
เช่ียวชาญท่ีเราส่ังสมมากวุา 30 ปีในระบบงาน
เลเซอร์และพอร์ตโฟลิโอระบบเลเซอร์ รวมทัง้
ระบบเลเซอร์โดยใช้ CO

2
, ไฟเบอร์ และระบบ

เลเซอร์แบบโซลิดสเตทอื่นๆ ท�าให้ Videojet 

มีความพร้อมเต็มท่ีในการตอบสนองความ
ต้องการด้านงานพิมพ์แบบท่ีค่ณคาดหวงั



งานพิมพ์ท่ีมีคุณภาพและคงทน รองรับการใช้งานอย่างต่อเน่ือง และการ
ดูแลรักษาที่ไม่ยุ่งยากเป็นหน่ึงในเหตุผลที่เลือกใช้เทคโนโลยีระบบการ
พิมพ์ด้วยเลเซอร์ส�าหรับระบบงานของคุณ ทัง้น้ี ระบบเลเซอร์และผู้จัด
จ�าหน่ายระบบเลเซอร์แต่ละรายก็มีความแตกต่างกัน การพิจารณาระบบ
การท�างานที่มีประสิทธิภาพควรเริ่มต้นจากการร่วมงานกับคู่ค้าที่เหมาะ
สม ซึ่งสามารถน�าเสนอเครื่องมอื องค์ความรู้ด้านระบบงาน และใหบ้รกิาร
นอกสถานที่ได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุม นับตัง้แต่ปี 1985 Videojet 

มีการพัฒนานวัตกรรมระบบเลเซอร์มาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้สามารถ
รองรับและครอบคลุมซับสเตรตและระบบงานส�าหรับอุตสาหกรรมบรรจุ
ภณัฑ์แบบครบวงจร
รองรับการท�างานอยุางตุอเน่ือง 

ระบบจ่ายเลเซอร์ทีมี่อายกุารใชง้านยาวนาน การดแูล
รักษาพ้ืนฐาน และมีวัสดุสิ้นเปลืองน้อย จะช่วยลด
ระยะเวลาหยุดท�างานทัง้ที่ไม่คาดคิดและที่มีการจัด
ตารางเวลาไว้ และช่วยให้แน่ใจได้ว่า จะมีการหยุด
ชะงักเพ่ือปรับแก้ระบบในระหว่างการผลิตนั้นเพียง
น้อยครัง้ ขัน้ตอนการติดตัง้และปรับเปลี่ยนสายการ
ผลิตสามารถท�าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยคุณลักษณะที ่
ออกแบบมาอย่างสร้างสรรค์และซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน 
ง่ ายเพื่ อใ ห้ เค ร่ืองพิมพ์พร้อมใช้งานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพอย่เูสมอ

รับประกันค่ณภาพส�าหรับงานพิมพ์รหัสตุางๆ
คอนโทรลเลอร์ระบบเลเซอร์ CLARiTYTM* ขัน้สูงของ
เราช่วยให้สามารถป้องกันความผิดพลาดในการเข้า
รหัสได้ โดยลดการป้อนข้อมูลจากผู้ปฏิบัติการใน
ระหว่างกระบวนการเข้ารหัสและพิมพ์รหัส Onboard 

Code Assurance ชว่ยให้คุณมัน่ใจไดว้า่ คุณจะได ้งาน
พิมพ์รหัสที่ถูกต้องในต�าแหน่งที่ต้องการ ส�าหรับ
ผลติภณัฑ์ทีร่ะบุไวอ้ย่างแม่นย�าในทกุครัง้

ระบบเพิ่มผลิตผลในตัว
ระบบการเข้ารหัสและบัฟเฟอร์ข้อมูลความเร็วสูงซ่ึง
เปลีย่นแปลงได ้พร้อมชอ่งส�าหรับพมิพข์นาดใหญ่ทีส่ดุ
ในวงการอุตสาหกรรม ข่วยให้สามารถเพ่ิมผลผลิต
และประสิทธิภาพในการท�างานให้สูงยิ่งขึ้น ระบบ
ควบคุมเลเซอร์ CLARiTYTM* สามารถแจ้งข้อมูลข้อผิด
พลาดไดใ้นทนัท ีชว่ยให้คุณสามารถเตรียมการแก้ไข
และเปลี่ยนย้ายสายการผลิตได้ในระยะเวลาอันสัน้ 

เคร่ืองมือรองรับการเพ่ิมผลิตผลขัน้สูงน้ี จะช่วยให้
สามารถระบุหาสาเหตหุลกัทีเ่คร่ืองหยดุท�างานได ้เพ่ือ
ให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการท�างานไดด้ยีิง่ข้ึน

ใช้งานงุาย 

Videojet ขอน�าเสนอตัวเลือกในการก�าหนดค่าโครง
ร่างการท�างานมาตรฐานและอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่มี 
หลากหลาย เพ่ือให้แน่ใจไดว้า่ ระบบเลเซอร์จะสามารถ 
รองรับเวร์ิกโฟลว์ในสายการผลติของคุณไดเ้ป็นอยา่ง
ด ีรวมถึงสามารถใช้งานได้งา่ย ช่วยให้ทมีงานของคุณ
สามารถให้เวลาและใส่ใจกับการผลิตได้มากขึ้น และ
ใช้เวลาในการดูแลผ้ใูช้และการดแูลรักษาน้อยลง

ระบบการพมิพด์ว้ยเลเซอร ์– ระบบท่ีเป็นเลศิ
ดา้นงานพมิพ์
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*เฉพาะส�าหรับระบบเลเซอร์โดยใช้ CO
2
 เทา่นัน้
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1. ท่อนิกเกิล
2. โลหะ
3. พลาสติกส�าหรับยานยนต์
4. ฉลาก
5. แก้ว
6. ท่อพลาสติก
7. ฝาปิดส�าหรับงานทางการแพทย์
8. อ่างพลาสติก
9. สแตนเลสสตีลส�าหรับยานยนต์
10. สวิตช์ควบคุมส�าหรับยานยนต์
11. กระป๋องโลหะ
12. ฝาปิดขวดพลาสติก

1. กระดาษธรรมดาและกระดาษแข็ง
2. ไม้ทาสี
3. การ์ด
4. ฉลากกาว
5. กล่องกระดาษแข็ง
6. ลัง
7. ยาง
8. แก้ว
9. ไม้
10. แท่งไอติม
11. ถ้วยกระดาษ
12. ลังผิวโลหะมันวาว
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โซลชูนัระบบเลเซอรส์�าหรบั
ระบบงานตุางๆ

ระบบเลเซอรโ์ดยใช้ CO
2

ระบบเลเซอรโ์ดยใช้
ไฟเบอร์
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1. ฝาโลหะ
2. แผงวงจร
3. ส่วนประกอบทางไฟฟ้า
4. แผ่นฟอยล์ส�าหรับเวชภัณฑ์
5. PVC

6. บรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ
7. ท่อพลาสติก
8. วัสดุแบบอ่อน
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เพื่อให้ได้งานพิมพ์ท่ีดีท่ีส่ดส�าหรับซับสเตรตและระบบงานท่ีค่ณใช้ จะขึน้อยุูกับข้อมูลจ�าเพาะของ
ประเภทระบบจุายเลเซอร์และก�าลังไฟท่ีเหมาะสม หัวพิมพ์และเลนส์ รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ อีกมากมาย
ท่ีมีผลตุอรูปแบบงานพิมพ์ท่ีต้องการ เรามีความรู้ด้านระบบการพิมพ์ด้วยเลเซอร์เป็นอยุางดี และมี
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบเลเซอร์มาอยุางตุอเน่ืองตัง้แตุปี 1985 จึงท�าให้เราสามารถ
น�าเสนอระบบเลเซอร์แบบครบวงจรที่ตรงตามความต้องการเฉพาะด้านของผู้ใช้ได้เป็นอยุางดีที่ส่ด

ระบบเลเซอรโ์ดยใช้ CO
2
 และ

ระบบเลเซอรโ์ดยใช้ไฟเบอร์



ระบบเลเซอร์โดยใช ้CO
2

 

ค่ณภาพที่เชื่อถือได้
ส�าหรับวัสด่ที่หลากหลาย
หากตอ้งการงานพมิพร์หัสทีค่มชดัและมีคุณภาพสงู 

คุณสามารถเชื่อใจใน ประสทิธภิาพของระบบพมิพ์
โดยใช้เลเซอร์ CO

2
 ตา่งๆ จาก Videojet ผลิตภณัฑ์

ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่ อรองรับความ
ตอ้งการของระบบงานส�าหรับสนิค้าบรรจุส�าเร็จเพื่อ
ผู้บริโภคโดยสว่นใหญ่ โดยรองรับการท�างานอย่าง
ต่อเน่ืองเต็มประสิทธิภาพ เพ่ิมผลิตผลให้สูงข้ึน 

และมีตัวเลือกการก�าหนดค่าโครงร่างการท�างานที่
หลากหลาย เพ่ือรองรับการผสานรวมสายการผลติ
ตา่งๆ ให้สามารถท�างานร่วมกันไดอ้ยา่งราบร่ืนท่ีสดุ
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3020 3140 3340

3340 คือระบบเลเซอร์โดยใช้ CO
2
 ขนาด 30W ชั้น

น�าของตลาดส�าหรับงานพิมพ์ประสิทธิภาพสูงที่เน้น
ความยืดหยุ่นในการใช้งานเป็นพิเศษ ระบบบรรจุ
ภัณฑ์ความเร็วสูงที่ต้องการงานพิมพ์รหัสคุณภาพสูง
และคมชัดสามารถเชื่อมัน่ในประสิทธิภาพของ 3340

•   ระบบมีความยืดหยุ่น พร้อมรองรับความต้องการ
ต่างๆ โดยมาพร้อมตัวเลือกช่องส�าหรับการพิมพ์ 

21 รูปแบบ หัวพิมพ์ 4 แบบ เลนส์ 13 ชุด รวมทัง้ 

3 ช่วงความยาวคลื่น
•   ไม่มีข้อจ�ากัดด้านแบบอักษร รูปแบบรหัส หรือ
กราฟิก

•  ความเร็วต่อบรรทัดสูงสุด 900 ม./นาที
•   ล�าแสงเลเซอร์ความเข้มสูงช่วยให้ได้งานพิมพ์ที่มี
ความเปรียบต่างที่ดียิ่งขึ้น

•   เป็นระบบการพิมพ์ที่เหมาะอย่างยิ่งส�าหรับงาน
พิมพ์รหัสที่ซับซ้อนและใช้ความเร็วสูง

ระบบการพิมพ์ด้วยเลเซอร์ 3140 CO
2
 ขนาด 10W 

ได้รับการคิดค้นมาเพ่ืองานด้านบรรจุภัณฑ์ระดับ
มืออาชีพที่ต้องการงานพิมพ์คุณภาพสูงส�าหรับสาย
การผลิตที่ระดับความเร็วปานกลาง โดยได้รับการ
ออกแบบมาเพ่ือให้ท�างานไดอ้ยา่งตอ่เน่ืองยาวนานเตม็
ประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพสูง 3140 มีอายุการใช้
งานของระบบจ่ายเลเซอร์ สูงสุดถึง 45,000 ชัว่โมง

•    มีชอ่งพิมพ์ขนาดตา่งๆ ให้เลือก เพ่ือช่วยให้สามารถ
พิมพ์รหัสได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ขึ้น

•   มีระบบจ่ายล�าแสงมาตรฐาน 32 แบบให้เลือก เพ่ือ
การผสานรวมระบบเลเซอร์เข้ากับอุปกรณ์ ส�าหรับ
บรรจุภัณฑ์หรือระบบเติมผลผลิตของคุณให้
สามารถท�างานได้อย่างต่อเน่ืองโดยไม่ติดขัดเต็ม
ประสิทธิภาพ

•   คุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น สายส่ง
หมึกแบบถอดได ้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การ
ผสานรวมระบบเข้ากับสายการผลิตสามารถท�าได้
อย่างง่ายดาย

•  ความเร็วในการพิมพ์สงูถึง 2000 ตัวอักขระ/วนิาที
•  ความเร็วต่อบรรทัดสูงสุด 900 ม./นาที

ระบบการพิมพ์ด้วยเลเซอร์ 3020 CO
2
 ขนาด 10W 

ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพ่ือรองรับระบบ
งานการเข้ารหัสระดับพ้ืนฐานส�าหรับซับสเตรตที่
หลากหลาย สามารถติดตั้งและใช้งานได้ง่าย และ
ยังมีความยืดหยุ่นเพ่ือให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการในการผลิตที่แตกต่างกันและอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

•  3020 เป็นระบบการพิมพ์ด้วยเลเซอร์แบบพกพาที่
มีน�้ าหนักเบา โดยได้รับการออกแบบมาเพ่ือให้การ
ปรับเปลี่ยนสายการผลิตเป็นไปได้โดยง่ายดาย 

การตัง้ค่าส�าหรับผลิตภัณฑ์ขนาดต่าง ๆ ใช้เวลา
เพียงไม่ถึง 20 นาที โดยการปรับ ขาตัง้แบบพกพา
ของ 3020

•  ช่องส� าหรับการพิมพ์ขนาดใหญ่ พิ เศษท�าให้
สามารถพิมพ์งานรหัสได้อย่างแม่นย�าในต�าแหน่ง
ต่างๆ  และช่วยให้สามารถพิมพ์เน้ือหาอ่ืนๆ  ที่
ต้องการได้มากข้ึนบนต�าแหน่งต่างๆ ในพื้นที่ที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้น 

•  ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 500 ตัวอักขระ/วินาที 
•  ความเร็วต่อบรรทัดสูงสุด 60 ม./นาที (197 ฟุต/

นาที)

ระบบการพมิพด์ว้ย
เลเซอรข์องเรา ระบบ
และโซลชูนัตาุง ๆ

ความยาวคลื่น: 

ระบบเลเซอร์โดยใช ้CO
2
 ต่างๆ ของเราสามารถรองรับความยาวคลื่นที่หลากหลาย เพื่อให้ได้โซลูชันที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับระบบงาน



ระบบเลเซอร์โดยใช้ไฟเบอร์
 

ระบบการพิมพ์ประสิทธิภาพสูงขนาดเล็ก
ส�าหรับซับสเตรตเน้ือแข็ง
ระบบเลเซอร์โดยใช้ไฟเบอร์น้ีได้รับการพัฒนาข้ึนมาเพื่อรองรับความต้องการของผู้ผลิตที่ต้องใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์
เน้ือแข็งและมีความหนาแน่นสูง ส�าหรับสายการผลิตที่มีความเร็วปานกลางหรือสูง อุตสาหกรรมภายใต้เงื่อนไข
การท�างานน้ีประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม งานข้ึนรูปและเวชภัณฑ์ที่มีตารางการผลิตที่เข้มงวด และ
ต้องการเพ่ิมผลผลิตจ�านวนมาก จึงมีความต้องการระบบเลเซอร์ที่สามารถพิมพ์งานได้อย่างรวดเร็ว และมีระดับ
ความเปรียบต่างที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าที่คาดหวังไว ้
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7510/76107210/7310

7210 และ 7310 คือระบบเลเซอร์โดยใชไ้ฟเบอร์แบบ
พัลส ์ขนาด 10W และ 20W ตามล�าดบั ถือเป็นหน่ึงใน
ระบบการพิมพ์แบบโซลดิสเตท ทีมี่ขนาดกะทดัรัด ใช้
งานได้หลากหลาย และมีการดูแลรักษาระดับพ้ืนฐาน 

ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่มีให้บริการในตลาด
ขณะน้ี
7210 และ 7310 ได้รับการออกแบบมาส�าหรับงาน
พิมพ์บนชิ้นส่วนโดยตรงส�าหรับวัสดุโลหะ พลาสติก 

และวัสดุแข็งอ่ืนๆ และมีการใช้งานระบบงานเฉพาะ
ด้านทางอากาศยาน ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส ์อุปกรณ์
การแพทย ์และเครื่องมือต่างๆ

•   ระบบจ่ายเลเซอร์โดยใช้ไฟเบอร์ที่เชื่ อถือได้สูง
เป็นพิเศษมีอายุการใช้งานสูงถึง 100,000 ชัว่โมง 

และไม่มีภาระในการดูแลช่องป๊ัมที่มักพบในระบบ
เลเซอร์ Nd:YAG

•   หัวสแกนความละเอียดสูงที่เป็นอุปกรณ์เสริมช่วย
เพ่ิมพ้ืนทีส่�าหรับการพิมพ์ขนาดใหญเ่ป็นพิเศษ และ
พ้ืนทีส่�าหรับการพิมพ์ทีมี่ความกวา้งเป็นพิเศษ เพ่ือ
รองรับระบบงานทีต่อ้งพิมพ์งานดว้ยความเร็วสงู

•   ระบบจ่ายเลเซอร์ Ytterbium ไดรั้บการปรับแตง่เพ่ือ
งานพิมพ์คุณภาพสูงบนวสัดโุลหะและพลาสตกิ 

•   ดีไซน์ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ พร้อมตัวเลือกการ
ก�าหนดค่าโครงร่างการท�างานทียื่ดหยุ่นเพ่ือให้ผสาน
รวมการท�างานของระบบเข้ากันได้อย่างราบรื่น

ระบบการพิมพ์ดว้ยเลเซอร์โดยใช้ไฟเบอร์ Videojet 7510 ขนาด 50 วตัต ์และ 

Videojet 7610 ขนาด 100 วตัต ์มีจุดเดน่ทีส่ามารถรองรับงานพิมพ์บนบรรจุภ ั
ณฑ์พลาสติกเน้ือแข็ง ภาชนะบรรจุที่เป็นโลหะ และผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกร
รมอ่ืนๆ ที่ต้องการความเปรียบต่างสูงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แม้สายการ
ผลติจะมีความเร็วสงูถึง 600 ม./นาที ก็ตาม 

7510 และ 7610 ได้รับการคิดค้นมาโดยเฉพาะส�าหรับอุตสาหกรรมยาสูบ 

เวชภัณฑ์ และงานผลติข้ึนรูปความเร็วสงู เพ่ือให้ไดง้านพิมพ์ทีมี่คุณภาพเหนือ
กวา่ ประสิทธิภาพดกีวา่ และพิมพ์ตวัอักขระทีมี่ขนาดเลก็ไดล้ะเอียดกว่าระบบ
เลเซอร์แบบโซลดิสเตทดัง้เดมิ

•   ระบบจ่ายเลเซอร์หล่อเย็นด้วยอากาศประสิทธิภาพสูงช่วยลดความถ่ีในการ
ดูแลรักษา

•   ช่องพิมพ์ที่ขนาดใหญ่ที่สุดในวงการอุตสาหกรรม พร้อมระบบงานที่เหมาะ
สมเพ่ือใหส้ามารถพิมพ์งานได้อยา่งรวดเร็ว

•   หวัสแกนท่ีมคีวามแมน่ย�าสงูช่วยใหส้ามารถพิมพ์รหสัคุณภาพสงูอยา่งทัว่ถึง
ทกุจดุในช่องส�าหรับการพิมพ์

•   อุปกรณ์เสริมส�าหรับปรับเบนล�าแสงสองชุดและระบบก�าหนดระยะการ
ท�างานช่วยให้มคีวามยดืหย่นุในการติดตัง้
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รบัประกันคณ่ภาพส�าหรบังานพมิพร์หสัตาุงๆ

ระบบควบค่มเลเซอร์ CLARiTYTM มี
ความเขา้ใจในสภาพความเป็นจรงิของ
สายการผลิตที่ไมุสามารถหย่ดการ
ท�างานของเครื่ องจักรและ ต้องการ
ผลิตผลทีเ่ต็มประสทิธภิาพน่ันหมายถงึ 

จะต้องมีการพมิพร์หสัทีถ่กูต้อง ส�าหรบั
ผลิตภัณฑท์ีร่ะบไ่ว้ตลอดเวลา

ระบบการพิมพ์โดยใช้เลเซอร ์CO
2
 ของ Videojet ทุกเครื่องมาพร้อมอินเทอร์เฟซ

แบบหน้าจอสัมผัสจาก CLARiTYTM ที่ใช้งานง่าย และมีการติดตัง้ซอฟต์แวร์ Code 

Assurance ไว้ในตัว เพ่ือลดและป้องกันข้อผิดพลาดในกระบวนการเข้ารหัสและก
ารพิมพ ์อีกทัง้ยังช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติการลงได้มาก 

นอกเหนือจากน้ี ระบบวินิจฉัยปัญหาบนหน้าจอยังสามารถตรวจติดตามสาเหตุที่
เคร่ืองจักรหยุดท�างาน และช่วยในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้สายการผลิตของคุณ
พร้อมกลับมาท�างานอีกครัง้ได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานง่าย พร้อมชุดเคร่ืองมือเพื่อ
รองรับและปรับปรุงการท�างานอย่างต่อเน่ือง ช่วยให้สายการผลิตของคุณท�างาน
ได้อย่างต่อเน่ืองโดยไม่ติดขัดและเพิ่มผลิตผลตามที่คาดหวังไว้ได้อย่างราบรื่น

การพิมพ์บาร์โค้ดมักมีข้อผิดพลาด ต้องแก้ไขงาน ท�าให้ถูกเรียกคุาปรับ
จากหนุวยงานก�ากับดูแล และอาจท�าให้เสียภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้ 
เราพร้อมชุวยค่ณในการดูแลสายการผลิตของค่ณให้ท�างานอยุางตุอ
เน่ือง และปกป้องภาพลักษณ์ส�าหรับแบรนด์ของค่ณ 

โรงงานบรรจุสนิค้ามักพบปัญหาการเข้ารหัสทีผ่ดิพลาด เชน่ รหัสมีตวัเลขหายไป
หน่ึงหลกั วนัทีท่ี่ไม่ถูกต้อง พิมพ์รหัสบนผลติภณัฑ์ทีไ่ม่ถูกตอ้ง ข้อผดิพลาดจาก
การพิมพ์ป้อนข้อมูล วันที่ออฟเซ็ตไม่ถูกต้อง จากข้อมูลการวิจัยพบว่า 50% –  

70% ของข้อผดิพลาดทีเ่กิดข้ึนนัน้ มักเป็นข้อผดิพลาดทีเ่กิดจากผ้ปูฏิบัตกิาร

ระบบการพิมพ์ด้วยเลเซอร์โดยใช้ CO
2
 ของ Videojet ทุกเคร่ืองจะมาพร้อม

กับระบบควบคุมเลเซอร์ Videojet CLARiTYTM ซ่ึงจะช่วยให้สามารถพิมพ์รหัส
ได้อย่างถูกต้องบนผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ โดยการลดและป้องกันข้อผิดพลาดใน
กระบวนการเข้ารหัสและการพิมพ์โดยการป้อนข้อมูลเข้าจากผู้ปฏิบัติการ

ผู้ใช้จะเป็นผู้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันข้อผิดพลาดระหว่างการตัง้ค่า 

เช่น การอนุญาตให้สามารถแก้ไขฟิลด์ที่ก�าหนดไว้ได้หรือไม่ ประเภทข้อมูลที่
อนุญาตให้ใช้ และข้อจ�ากัดช่วงวันที่ เป็นต้น ผู้ใช้จะสามารถก�าหนดค่าได้เพียง
บางส่วนตามที่ตัง้เงื่อนไขไว้เท่านัน้ โดยจะสามารถเลือกได้จากตัวเลือกภายใน
ฟิลด์ เมนูแบบดรอปดาวน์ ปฏิทินที่แสดงขึ้น และรูปแบบที่มีการก�าหนดไว้ล่วง
หน้า เพื่อให้แน่ใจได้ในความถูกต้องของข้อมูลที่ป้อนเข้าทุกครัง้
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ระบบควบคม่เลเซอร ์CLARiTYTM 
ใชง้านงุาย และลดข้อผิดพลาดใน
การเข้ารหัส



โดยจะสามารถแก้ไขเฉพาะฟิลด์ที่
อนุญาตให้แก้ไขได้เท่านั้น ตามหลัก
เกณฑ์การตัง้ค่างานที่ก�าหนดไว้ล่วง
หน้า สามารถโหลดงานพิม์ได้เฉพาะ
หลังจากที่ผู้ปฏิบัติการมีการยืนยัน
ข้อมูลป้อนเข้าแต่ละรายการแล้ว
เท่านัน้

คุูมือแนะน�าในการป้อนค�าสั่งแบบ
เป็นขัน้ตอน

ตัวเลือกในการป้อนข้อมูลแบบบจ�ากัด 

ต้องการป้อนวันท่ีหรือไมุ ปฏิทินจะ
แสดงเฉพาะวันที่หมดอายุที่อนุญาตให้
ใช้ได้เท่านัน้ 

ต้องการรหัสประเทศหรือไมุ
เลือกได้จากรายการดรอปดาวน์
ต้องการใช้รหัสท่ีซับซ้อนหรือไมุ 
โหลดเข้าเป็นรูปแบบที่มีการก�าหนดไว้
ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ

ตัวเลือกยิ่งน้อยจะยิ่งท�าให้เกิดข้อ
ผิดพลาดน้อยลง

สามารถบันทึกและสืบค้นไฟล์งานได้
โดยใช้ชื่ อที่ มีความหมายเชื่ อมโยง
กัน เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ก�าลังเข้ารหัสอย่ ู
ระบบแสดงตัวอย่างข้อความจะช่วยให้
มัน่ใจเพ่ิมข้ึนว่า มีการโหลดงานที่ถูก
ต้องเข้าแล้ว 

ตัวเลือกส�าหรับระบบงานพิมพ์
แบบกราฟิก

การแสดงตัวอย่างเค้าโครงงานพิมพ์
จะช่วยให้สามารถยืนยันได้ว่า มีการ
โหลดงานที่ถูกต้องเข้าแล้ว และช่วย
ให้ผู้ปฏิบัติการมั่นใจได้ว่า  ข้อมูลที่
ป้อนเข้านัน้ถูกต้อง ก่อนท�าการพิมพ์
 

ดูตัวอยุางงานพิมพ์ 

ลดและป้องกันข้อผิดพลาดในกระบวนการ
เข้ารหสัและการพิมพ์ อีกทัง้ยังชว่ยลดข้อผดิ
พลาดท่ีเกดิข้ึนจากผ้ปูฏบัิตกิารลงไดม้าก
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ความยืดหยุ่นในการผสานรวม 
ระบบเป็นขอ้ก�าหนดพืน้ฐาน

ระบบเลเซอรโ์ดยใช้ CO
2

การก�าหนดคุาโครงรุางการท�างานมาตรฐาน
กวาุ 20,000 รปูแบบ ชุวยใหมี้ความยดืหยุน่
ที่จะรองรับสายการผลิตของค่ณ โดยต้อง
หย่ดพักเพื่อการปรับตัง้น้อยที่ส่ด:

32  ต�าแหน่งหัวพิมพ์
21  ช่องส�าหรับงานพิมพ์
3   ความยาวคลื่น
2     พิกัด IP ส�าหรับอุปกรณ์ระบบการพิมพ์ (IP54, IP65)

3   สายส่งหมึกแบบถอดแยกได้
2   ก�าลังไฟที่หลากหลาย (10 วัตต ์หรือ 30 วัตต)์

ตัวเลือกระบบจ่ายล�าแสงมาตรฐานส�าหรับการ
ก�าหนดต�าแหน่งหัวพิมพ์

ก�าหนดต�าแหนุงล�าแสงไดต้ามต้องการ
= 32

10

6 4

6

4

66

ระบบเลเซอรโ์ดยใช้ไฟเบอร์
ได้รับการคิดค้นมาเพื่อให้การผสานรวม
ระบบการท�างานเป็นไปได้อยุางราบรื่น 

และสามารถก�าหนดต�าแหนุงล�าแสงในจ่ด
ที่ค่ณต้องการได้อยุางแมุนย�า
อุปกรณ์ระบบการพิมพ์ด้วยเลเซอร์โดยใช้ไฟเบอร์เหล่าน้ีมีขนาดเล็กกว่าระบบ
เลเซอร์แบบโซลดิสเตทร่นุก่อนหน้าของ Videojet เป็นอยา่งมาก ชว่ยให้การผสาน
รวมระบบการท�างานเข้ากับสายการบรรจุและอุปกรณ์การใช้งานต่างๆ ได้ง่ายดาย
ยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ระบบเลเซอร์โดยใช้ไฟเบอร์ 7610 ของเรามีความสามารถใน
การพิมพ์ทีส่งูกวา่ระบบ Nd:YAG ขนาด 100W ของเรา โดยมีขนาดเลก็ทีก่วา่ถึง 74% 

รองรับระยะการท�างานที่แตกต่างกันตัง้แต่ 122 มม. – 543 มม. ผู้ใช้จึงสาามารถ
ท�างานได้โดยไม่ติดขัดแม้จะมีข้อจ�ากัดทางกายภาพของสายการบรรจุ คุณสมบัติ
ในการท�างานน้ี พร้อมทศิทางหัวพิมพ์ทัง้แบบแนวตรงหรือแบบ 90 องศา ชว่ยเพิม่
ความยดืหย่นุให้กับสายการผลติ แม้จะมีพ้ืนทีท่ีจ่�ากัด

1370 มม.

529 มม.

เปรียบเทียบขนาดโดยอ้างอิงจากระบบเลเซอร์โดยใช้ไฟเบอร ์Videojet 7610 

และ Nd YAG ขนาด 100 วัตต์



ความเรว็สงู
ผู้ผลิตจะไดป้ระโยชน์จากการพมิพ์
ผลิตภัณฑท์ีเ่ร็วขึน้ถงึ 60% เม่ือเทยีบกับ
ระบบเลเซอรร์ุน่กุอนหน้าของเรา*

ดว้ยความเร็วในการพิมพ์ทีมี่การปรับปรุงให้เร็วยิง่ข้ึน ท�าให้ระบบการพิมพ์ดว้ย
เลเซอร์ Videojet 3340 สามารถพิมพ์งานโดยพิมพ์ข้อมูลแบบตา่งๆ ไดถึ้งสีบ่รรทัด 

พร้อมรหัสแบบ 2D บนผลิตภณัฑ์กวา่ 400 รายการตอ่นาที

* ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างระบบเลเซอร ์3330 และ 3340 จาก Videojet  

ความเร็วที่เพิ่มขึ้นจะขึ้นอยู่กับซับสเตรทที่ใช้งาน

11

พืน้ทีใ่นการพมิพก์ว้างขึน้
ระบบเลเซอร์โดยใช ้CO

2
 ของ Videojet 

รุ่น 3340 และ 3140 มีชุองส�าหรับการ
พิมพ์ที่มีขนาดใหญุที่ส่ดในวงการ
อ่ตสาหกรรม โดยได้รบัการออกแบบ 
มาเพ่ือชุวยเพ่ิมผลผลิตและชุวยให้
สามารถเข้ารหสัได้มปีระสทิธิภาพยิง่ขึน้ 

พ้ืนที่ส�าหรับการพิมพ์เพิ่มขึ้น 24% เม่ือเปรียบเทียบกับระบบ
เลเซอร์โดยใช้ CO

2
 รุ่นก่อนหน้าของเรา ระบบการพิมพ์ด้วย

เลเซอร์ 3340 สามารถรองรับพื้นที่ส�าหรับการพิมพ์สูงถึง 600 

มม. ท�าให้สามารถรองรับระบบงานที่ต้องการพ้ืนที่ส�าหรับการ
พิมพ์กว้างบางระบบได้โดยใช้ระบบเลเซอร์เพียงชุดเดียว จากที่
เคยตอ้งใช้ระบบเลเซอร์ถึงสองชดุเม่ือก่อนหน้าน้ี ชอ่งส�าหรับการ
พิมพ์ทีม่ขีนาดให้เลอืกหลากหลายชว่ยเอ้ือให้ผู้ผลติสามารถพมิพ์
รหัสได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ท�าให้มีเวลาในการพิมพ์มาก
ขึ้น และสามารถเพ่ิมผลผลิตและความสามารถในการผลิตได้สูง
ขึ้นอย่างเห็นไดชั้ด

เฉพาะ 3340 เทุานัน้ทีร่องรบัระบบงานทีต้่องการ 
พืน้ทีส่�าหรบัการพิมพ์ทีก่วา้ง ซ่ึงแตเุดิมต้องใช้
ระบบเลเซอรถ์งึ 2 ช่ด

พืน้ทีส่�าหรับงานพิมพม์ากกวาุระบบ
เลเซอร์ชัน้น�าในตลาดปัจจ่บนั 20%

600 มม.รองรบัความเร็วและประสิทธิภาพท่ีเทาุเทียม
กับระบบเลเซอร ์ขนาด 60 วตัต์ โดยใช้ก�าลัง
ไฟเพียง 30 วัตต์ ด้วยระบบการพิมพ์ด้วย

เลเซอรโ์ดยใช้ CO
2
 รุน่ Videojet 3340
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ส�านักงานใหญ่ดูแลทัว่โลก
ส�านักงานขายและฝ่ายบริการของ Videojet

ฝ่ายผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประเทศที่มีฝ่ายขายและฝ่ายบริการ ของ 
Videojet อยู่
ประเทศที่มีฝ่ายขายและฝ่ายบริการ จากคู่
ค้าของ Videojet อยู่

วางใจได้กบัมาตรฐานทีไ่ด้รับ
Videojet Technologies คอืผ้นู�าระดบัโลกในตลาดการระบอุตัลกัษณ์ของ
ผลติภณัฑ ์โดยน�าเสนอบริการงานพมิพอ์นิไลน์ การเข้ารหสั และการพมิพบ์น
ผลติภณัฑด์ว้ยระบบเลเซอร ์พรอ้มผลติภณัฑข์องเหลวทีใ่ชง้านเฉพาะส�าหรับ
ระบบงาน และบริการตลอดอายกุารใชง้านของผลติภณัฑ์
 เป้าหมายของเราคือการเป็นคู่ค้ากับลูกค้าในธุรกิจสินค้าบรรจุ
ส�าเร็จเพ่ือผู้บริโภค สินค้าเภสัชกรรม และสินค้าอุตสาหกรรม เพ่ือ
ปรับปรุงความสามารถในการผลิต เพ่ือคุ้มครอง และสร้างแบรนด์
ให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน และเป็นผู้น�าเทรนด์ และข้อบังคับในวงการ
อุตสาหกรรม ด้วยความเชี่ยวชาญในระบบงานส�าหรับลูกค้าของ
เรา และเป็นผ้นู�าเทคโนโลยดีา้น Continuous Ink Jet (CIJ), Thermal 

Inkjet (TIJ), Laser Marking, Thermal Transfer Overprinting (TTO), 

การเข้ารหัสเคสและการติดฉลาก และการพิมพ์ท่ีหลากหลายอีก
มากมาย Videojet จึงมีเคร่ืองพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ทั่วโลกมากกว่า 

345,000 เคร่ือง

ลูกค้าของเราไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Videojet ให้ดูแลงาน
พิมพ์บนผลิตภัณฑ์กว่าหม่ืนล้านชิ้นในแต่ละวัน บริษัทมีทีมงาน
กว่า 4,000 คนใน 26 ประเทศทัว่โลกเพ่ือให้การสนับสนุนลูกค้าทัง้
ด้านการขาย ระบบงาน บริการและการฝึกอบรม นอกเหนือจาก
น้ี เครือข่ายการกระจายสินค้าของ Videojet ยังครอบคลุมตัวแทน
จ�าหน่ายและ OEM มากกว่า 400 รายที่ให้บริการใน 135 ประเทศ 
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