
คู่มือตัวอยูางการเข้ารหัสและการพิมพ์

ระบบเลเซอร์โดยใช้ CO
2
 

สุดยอดคุณภาพการเข้ารหัส 

ด้วยซับสเตรตท่ีหลากหลาย
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กระบวนการระบุข้อมูลจำาเพาะเป็น
ปัจจัยหลักใหญ่สำาหรับการพิมพ์ด้วย
เลเซอร์ที่ดีที่สุด
ระบบการพิมพ์ด้วยเลเซอร์ช่วยให้สามารถพิมพ์งานคุณภาพ
สูงบนวัสดุประเภทต่างๆ หากมีความเข้าใจเป็นอย่างดีเก่ียว
กับซับสเตรต ระบบงานและลักษณะงานท่ีต้องการได้เป็น
อย่างดี ความยาวคล่ืนท่ีระบุเฉพาะขนาดต่างๆ หัวพิมพ์ และ
เลนส์ท่ีเลือกใช้ ต่างมีผลต่อการพิมพ์บนซับสเตรตท่ีแตกต่าง
กันทำางานร่วมกับผู้เช่ียวชาญด้านเลเซอร์เพ่ือระบุข้อมูล
จำาเพาะท่ีเหมาะสมสำาหรับระบบงานของคุณ
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ด้วยประสบการณ์ด้านนวัตกรรมงานเลเซอร์ที่สัง่สมมากวูา 30 ปี Videojet เข้าใจ
เป็นอยูางดีถึงความสำาคัญของการกำาหนดคูาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้งานพิมพ์ในแบบ
ที่คุณต้องการ Videojet มีการผสมผสานใช้งานหัวพิมพ์ เลนส์ และความยาวคลื่น 
ที่มีขนาดแตกตูางกัน ทำาให้สามารถนำาเสนอตัวเลือกชัน้นำาในตลาดที่มีขนาดจุดถึง  

21 ขนาด เพ่ือให้สามารถตอบสนองข้อกำาหนดเฉพาะสำาหรับระบบงานของคุณ ตัวเลือก
ขนาดจุดท่ีมีให้เลือกมากมายชูวยให้สามารถเลือกใช้ลายเส้นการพิมพ์ตัง้แตูลายเส้น
อยูางละเอียดจนถึงลายเส้นแบบหนาได้หลากหลายมากขึ้น
ความยาวคลื่นที่สามารถเลือกใช้งานได้:
10.6µm   

เป็นตัวเลือกท่ีเหมาะสำาหรับระบบงานสินค้าบรรจุ 
ภัณฑ์เพื่ อการอุปโภคบริโภคที่ เป็นมาตรฐาน
สูวนใหญู โดยมีการพิมพ์บนกระดาษ กระดาษแข็ง 

พลาสติกและฉลากร่ปแบบตูางๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ 
จากไม้และแก้ว
10.2µm   

เป็นตัวเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดสำาหรับการพิมพ์บน 
กลูองลามิเนต ท่ีมีการใช้กันโดยทัว่ไปในระบบงาน 
ธุรกิจเครื่องสำาอางและเภสัชกรรม
9.3µm   

เป็นตัวเลือกท่ีเหมาะสมมากเป็นพิเศษสำาหรับ 
การพิมพ์บนพลาสติก PET ซึ่งใช้กันโดยทั่วไปใน 
ผลิตภัณฑ์น้ำาอัดลม

ผลจากการพิมพ์ด้วยเลเซอร์มีดังนี:้

1.   สีท่ีเปล่ียนไปเน่ืองจากการทำาปฏิกริยาเคมีระหวูาง
เลเซอร์และผลิตภัณฑ์ 

2.   การพิมพ์สลักลงบนพื้นผิว เชูน การยิงพูนบน 

PET หรือการสกัดเข้าในแก้ว 

3.   สารเคลือบพ้ืนผิวละลายหรือมีการลบสีสารเคลือบ
พื้นผิวออก เพื่อให้สามารถแสดงสีที่ต้องการไว้
ภายใต้พื้นผิว

4.   กระบวนการคาร์บอนไนเซชันหรือการเผา
ไหม้ของไม้หรือวัสดุที่มีกระดาษแข็งเป็น
สูวนประกอบโดยอยู่ภายใต้การควบคุม 

5.  การละลายวัสดุพลาสติกประเภทตูางๆ เพื่อให้
ได้งานพิมพ์ที่น่นขึ้นหรือเว้าลึกเข้าไปในพื้นผิว

การคัดสรร คุณภาพ และความเช่ียวชาญ
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ข้อกำาหนดการเข้ารหัสโดยทั่วไป:

ระบบการพิมพ์ด้วยเลเซอร์บนกระดาษแข็งเป็นระบบงานที่มีผล
เป็นพิเศษสำาหรับระบบเลเซอร์โดยใช้ CO

2
 และงานพิมพ์มีคุณภาพ

ส่งและนูาดึงด่ดใจมาก  หากต้องการความเปรียบตูางเพ่ือให้
สามารถอูานได้ดีที่สุด ขอแนะนำาให้ใช้กระดาษแข็งที่มีสีเข้มกวูา
งานที่ต้องการพิมพ์หรือชูองสำาหรับพิมพ์งานที่มีสีเข้ม
โดยทั่วไปแล้ว จะมีกระดาษแข็งอยู่ 4 แบบ:

1. กระดาษแข็งทาสี
2. กระดาษล่กฟ่กที่ไมูทาสี
3.  กระดาษแข็งทาสีเคลือบลามิเนต (PE) (ซ่ึงมีการใช้สำาหรับงาน

บรรจุภัณฑ์ด้านเภสัชกรรมในภ่มิภาคเอเชียโดยทัว่ไป – โดยจะ
มีการกำาหนดให้ใช้ความยาวคลื่นที่แตกตูางกันเม่ือเทียบกับ
กระดาษแข็งแบบอื่น)

4.   กระดาษแข็งพร้อมพ้ืนผิวเคลือบที่ทำาปฏิกิริยากับเลเซอร์  

(Datalase คือหน่ึงในผ้่ให้บริการโซล่ชันน้ี)

ลักษณะงานพิมพ์:
•�� �กระดาษแข็งทาสี – จะมีการลบสีที่ทาไว้หรือใช้กระบวนการ

คาร์บอนไนเซชันบนพ้ืนผิวสีขาว วิธีการน้ีถือเป็นวิธีการพิมพ์
ด้วยเลเซอร์ที่รวดเร็วที่สุด

•� �กระดาษล่กฟ่กไมูทาสี – กระบวนการคาร์บอนไนเซชันจะทำาให้
งานพิมพ์มีสีเข้ม และมีความเปรียบตูางส่ง

•� �กระดาษแข็งทาสีเคลือบลามิเนต (PE) – จะมีการลบสีที่ทาไว้หรือ
ใช้กระบวนการคาร์บอนไนเซชันบนพื้นผิวสีขาว

•�� �กระดาษแข็งที่มีพ้ืนผิวเคลือบซ่ึงมีความไวตูอสี – กระบวนการ
เปลี่ยนสีที่รวดเร็วมากเป็นพิเศษตามการทำาปฏิกริยาของพื้นผิว
เคลือบที่มีความไวตูอเลเซอร์ วิธีน้ีจะทำาให้ได้งานพิมพ์คุณภาพ
ส่ง มีความชัดเจนแะใช้กำาลังเลเซอร์ตูำา

ความเร็วในการพิมพ์:
โดยทัว่ไปแล้ว ไมูเกิน 40,000 ผลิตภัณฑ์ตูอชัว่โมง (อ้างอิงตาม
รหัสอักขระอักษรเลขแบบแถวเดียว)

ความยาวคลื่นที่ดีที่สุด:

กระดาษแข็งแบบไมูเคลือบลามิเนตและกระดาษแข็งที่มีพ้ืนผิว
เคลือบซึ่งมีความไวตูอเลเซอร ์– 10.6µm

กระดาษแข็งเคลือบลามิเนต PE – 10.2µm

กระดาษแข็ง



5

โลโก้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์  
และบาร์โค้ด
การเปล่ียนสีบนพืน้ผิว
เคลือบที่มีความไวต่อ
เลเซอร์

รหัสอักขระอักษรเลข
การลบสี บนพืน้ผิวสีแดง

ตารางเมทริกซ์ข้อมูล 

และรหัสชุดงาน
การเปล่ียนสีบนพื้น
ผิวสีขาว

กระดาษแข็ง
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ฉลาก

ข้อกำาหนดการเข้ารหัสโดยทั่วไป:

ระบบการพิมพ์ด้วยเลเซอร์โดยใช ้ CO
2
 บนฉลากจะทำาให้ได้งานพิม 

พ์คุณภาพส่ง มีความเปรียบตูางท่ีดี เชูนเดียวกันกับกระดาษแข็ง จะ
มีการแบูงฉลากออกเป็นสองประเภทหลัก: ฉลากที่เป็นกระดาษ
และฉลากที่เป็นโลหะ สามารถด่ตัวอยูางได้ที่หน้า 7 โดยภาพท่ีอยู่
ทางด้านซ้ายและตรงกลางคือฉลากที่เป็นกระดาษ และด้านขวาคือ
ฉลากที่เป็นโลหะ ฉลากประเภทอื่นๆ ที่เหมาะสำาหรับระบบเลเซอร์
โดยใช้ CO

2
 คือ ฉลากที่มีพ้ืนผิวเคลือบลามิเนตและมีความไวตูอ

เลเซอร ์

•� �ฉลากกระดาษเหมาะสมที่สุดสำาหรับระบบเลเซเอร์โดยใช้ CO
2
 

เพื่อให้ได้งานพิมพ์คุณภาพส่งในเวลาที่รวดเร็ว
•� �โดยทัว่ไปแล้ว ฉลากที่เป็นโลหะจะต้องใช้กำาลังไฟมากขึ้นเพ่ือ

ให้ได้งานพิมพ์ลักษณะและคุณภาพระดับเดียวกัน

ลักษณะงานพิมพ์:
•� �ฉลากที่ เ ป็นกระดาษ  – จะมีการลบชั้นสีที่ทาไ ว้  หรือใช้

กระบวนการคาร์บอนไนเซชันบนฉลากสีขาวเรียบ กระบวนการ
คาร์บอนไนเซชันจะต้องใช้เวลาในการพิมพ์นานกวูาการลบสี
ออกเล็กน้อย

•� ฉลากที่เป็นโลหะ – จะมีการลบชัน้สีที่ทาไว้

ความเร็วในการพิมพ:์

โดยทั่วไปแล้ว ไมูเกิน 80,000 ผลิตภัณฑ์ตูอชั่วโมง (อ้างอิงตาม
รหัสอักขระอักษรเลขดังที่แสดงไว้ในตัวอยูาง)

ความยาวคลื่นที่ดีที่สุด:

ฉลากทุกประเภท – 10.6µm
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วันที่และรหัสชุดงาน
การลบสีออก

ฉลาก



ข้อกำาหนดการเข้ารหัสโดยทั่วไป: 

พลาสติกมีอยู่หลากหลายชนิดมาก และแตูละชนิดก็มีการทำาปฏิ
กริยากับระบบการพิมพ์ด้วยเลเซอร์โดยใช้  CO

2
 ที่แตกตูางกัน 

ตัวอยูางเชูน จะสามารถพิมพ์รหัสบน PET และ PVC ได้อยูางสวยงาม 

แตูจะมีผลลัพธ์ออกมาที่แตกตูางกันเป็นอยูางมาก การลบสีออกบน
วัสดุพลาสติกที่ทาสี เชูน ฟิล์ม จะทำาให้ได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพส่ง
มาก ด่รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับลักษณะงานพิมพ์ แบบเฉพาะที่
แสดงบนซับสเตรตแตูละชนิดได้ที่ด้านลูาง

ลักษณะงานพิมพ์:
แผ่นฟอยล์
แผูนฟอยล์และแผูนฟิล์มจะสามารถทำาปฏิกริยาที่แตกตูางกันตาม
สัดสูวนผสมของซับสเตรตที่เป็นพลาสติก หากแผูนฟิล์มเป็นฟิล์ม
แบบมีสี ลักษณะงานพิมพ์ที่ออกมาจะใช้การลบสีออก หากมีการ
เคลือบด้วยชัน้พื้นผิวเคลือบที่มีความไวตูอเลเซอร์ ลักษณะงานพิมพ์
ที่ได้จะมีสีเกือบดำา (ด่ฟิล์มเคลือบกลูองนม, ด้านขวา) โดยใช้เวลาใน
การพิมพ์ที่รวดเร็วเป็นพิเศษ ในทางตรงกันข้าม ฟิล์มใสแบบมอง
ทะลุได้จะต้องใช้วิธีการหลอมละลายวัสดุ เพ่ือทำาให้เกิดงานพิมพ์
แบบสลักก่ึงโปรูงใสบนชิ้นงาน สิ่งที่ควรพิจารณาเม่ือใช้แผูนฟอยล์
และแผูนฟิลม์ในระบบการพิมพ์ด้วยเลเซอร์:
•� �มีความเสี่ยงที่แผูนฟิล์มจะถ่กความร้อนเผาจนทะลุได้ หากแผูน

ฟิล์มมีความบางจนเกินไป หรือมีการระบุตำาแหนูงเลเซอร์ไมูถ่ก
ต้อง ในสถานการณ์น้ี ขอแนะนำาให้ใช้พื้นผิวเคลือบที่มีความไวตูอ
เลเซอร์ เน่ืองจากวิธีน้ีจะใช้กำาลังไฟตูำาในการพิมพ์ ชูวยลดความ
เสี่ยงที่จะทำาให้แผูนฟิลม์จะถ่กความร้อนเผาจนทะลุได้

•� �แผูนฟิลม์ Biaxially-Oriented Polypropylene (BOPP) เป็นที่นิยม
ใช้งานมาก เน่ืองจากการผสมผสานคุณสมบัติตูางๆ ท่ีเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะ เชูน การหดตัว การแข็งตัว ความโปรูงใส ความสามารถในการ
ปิดผนึก และการคงสภาพการบิดตัวท่ีดีกวูา โดยทัว่ไปแล้ว BOPP จะมี
ความบางมาก (มักนำามาใช้ทำาช็อตโกแล็ตบาร์) ดังนัน้จึงมีความเส่ียง
ท่ีจะถ่กความร้อนเผาจนทะลุได้ด้วยเชูนกัน โดยทัว่ไปแล้ว ขอ
แนะนำาให้ใช้ความยาวคล่ืนขนาด 9.3 เพ่ือให้ได้งานพิมพ์ท่ีมีคุณภาพ
โดยไมูต้องสกัดซับสเตรตจนลึกเกินไป

Videojet มีแบบอักษรให้เลือกสองแบบเพื่อช่วยหลีกเลี่ยง
ปัญหา การถูกความร้อนเผาจนทะลุ
1.  Lacuna – แบบอักษรแบบไมูพิมพ์ทับทแยง ชูวยหลีกเล่ียงปัญหาวั

สดุเกิดการอูอนตัว เป็นการสร้างตัวอักขระโดยไมูมีการยิงซ้ำาที่จุด
เดิมบนซับสเตรตสองครัง้ การใช้แบบอักษรน้ีอาจทำาให้ใช้เวลาใน
การพิมพ์เพิ่มขึ้นแตูเพียงเล็กน้อยเทูานัน้

2.  แบบอักษร Dot – ใช้เพียงจำานวนจุดในการสร้างตัวอักขระ ซึ่งจะ
ลดโอกาสที่ลำาแสงเลเซอร์จะยิงซ้ำาที่จุดเดิมมากกวูาหน่ึงครัง้

ถุง
โดยทั่วไป การใช้ถุงจะเหมาะสำาหรับการพิมพ์ที่มีการเปลี่ยนสี 
เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในถุงโดยสูวนใหญูแล้ว จะเป็นสินค้าที่
มีคุณภาพส่ง เป็นสินค้าแบรนด์ที่ใช้งานออกแบบหลายส ี เมื่อลบสีชัน้
นอกสุดออก ผลที่ได้คือ รหัสที่มีความเปรียบตูางส่งอยูางเห็นได้
ชัดเจน ซึ่งสามารถนำามาใช้รูวมกับแบรนด์ได้

สายเคเบิล/หลอด/ท่ออ่อน (พลาสติดที่ผ่านการอัดรีด)

PVC จะทำาปฏิกริยากับ CO
2
 เพื่อสร้างเป็นงานสลักพร้อมการเปลี่ยนส ี

โดยมักจะใช้ในงานพิมพ์ที่เป็นสีทอง เพื่อให้เป็นที่ดึงด่ดใจ

ความเร็วในการพิมพ์:
โดยทั่วไปแล้ว  ไมูเกิน  100,000 ผลิตภัณฑ์ตูอชั่วโมง  (ปริมาณ
ผลิตภัณฑ์ที่พิมพ์ได้จะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้พิมพ์)

ความยาวคลื่นที่ดีที่สุด:

PVC – 10.6µm

แผูนฟิล์ม BOPP – 9.3µm

วัสดุพลาสติกอื่นๆ ทัง้หมด – 10.6µm

พลาสติก

8
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รหัสแสดงวันที่หมดอายุ
การเปลี่ยนสีบนพืน้ผิว
เคลือบที่มีความไวต่อ
เลเซอร์ของปลอกแผ่น
ฟิล์มกล่องนม

การเปลี่ยนสีสำาหรับบลิส
เตอร์แพค

การสลักบน ท่อ PVC

การลบสีออก บนขวด รหัสแสดงวันที่หมดอายุ
การลบสีออก บนแผ่น
ฟอยล์สีเขียว

การเปลี่ยนสี บนเส้นลวด

พลาสติก
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PET

ข้อกำาหนดการเข้ารหัสโดยทั่วไป:

ผ้่ผลิตบรรจุภัณฑ์ PET ในปัจจุบันหันมาใช ้ PET "แผูนบาง" กันมาก
ข้ึนเพ่ือลดต้นทุนและปริมาณขยะ และน่ีเป็นงานที่ท้าทายสำาหรับ
ระบบการพิมพ์ด้วยเลเซอร์ เน่ืองจากซับสเตรตที่มีความบางจะมี
ความเสี่ยงส่งที่จะถ่กความร้อนเผาจนทะลุได้ การเลือกขนาด
ความยาวคลื่นที่เหมาะสมจะชูวยแก้ไขปัญหาน้ีได้ด้วยการพิมพ์
งานในอีกลักษณะหน่ึง ข้อกำาหนดอีกประการหน่ึงสำาหรับ PET คือ 

ความสามารถในการพิมพ์ด้วยความเร็วส่งเน่ืองจากระบบงานสูวน
ใหญูเป็นการพิมพ์ข้อม่ลวันที่หมดอายุแลุะชุดงานที่เป็นอักขระ
อักษรเลขสำาหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

ลักษณะงานพิมพ์:
•� การสลัก
 การยิงพูน – ให้งานพิมพ์ที่ดีที่สุดสำาหรับ PET ‘แผูนบาง’

 การสลัก – เหมาะสำาหรับวัสด ุPET ที่มีความหนาขึ้น

ความเร็วในการพิมพ์:
โดยทัว่ไป ความเร็วจะอยู่ที ่70,000 – 150,000 ขวดตูอชัว่โมง 

(ขึ้นอยู่กับข้อความ)

ความยาวคลื่นที่ดีที่สุด:

9.3µm – พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะสำาหรับพลาสติก PET

ตัวอย่างเพื่อแสดงเหตุผลที่ความยาวคลื่นมี 
ความสำาคัญต่อ PET:

การใช้ความยาวคลื่นขนาด 9.3µm จะชูวยให้สามารถ ‘ยิงพูน’ งาน
บนวัสดุ นัน่หมายความวูา ไมูมีการขจัดพื้นผิวใดๆ บนวัสดุออกใน
ระหวูางกระบวนการ ดังนั้น จึงยังสามารถคงความแข็งเกรูงของ
วัสดุไว้ ในทางตรงกันข้าม หากใช้ความยาวคลื่นขนาด 10.6µm จะ
ทำาให้ได้งานสลักที่มีระดับลึกกวูาเดิม ซึ่งเหมาะสมสำาหรับ PET ที่มี
ความหนามากขึ้น

9.3µm 10.6µm

การหลอมใหม่
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รหัสวันที่สองบรรทัด 
บนพลาสติก PET

รหัสวันที่หน่ึงบรรทัด 
บนพลาสติก PET

 PET
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ข้อกำาหนดการเข้ารหัสโดยทั่วไป:

โดยทัว่ไปแล้ว ระบบการพิมพ์ด้วยเลเซอร์โดยใช ้CO
2
 บนแก้วจะ

เหมาะสำาหรับการพิมพ์หมายเลขลำาดับประจำาสินค้า หมายเลข
สำาหรับการติดตามภายใน และข้อม่ลที่ใช้ในการติดตาม และ
สามารถใช้ได้กับแก้วแก้วที่เป็นสีขาวหรือแก้วที่เป็นสีอื่นๆ รหัส
แบบ 2D เป็นที่นิยมน้อยกวูา แม้วูาจะได้งานพิมพ์ ที่มีขนาด 
จุดที่ถ่กต้องก็ตาม ขอแนะนำาให้ใช้จุดที่มีขนาดเล็กเมื่อพิมพ ์
งานบนแก้ว เพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่เรียบสวยงาม การใช้จุดที่ม ี
ขนาดใหญูอาจทำาให้เกิดรอยร้าว แม้มีขนาดเล็กมาก แตูก็ถือ 
วูาใหญูเกินไป เพราะจะทำาให้ระคายมือเมื่อสัมผัส

ลักษณะงานพิมพ์:
 รอยแตก/รอยข่ดขีดแตกขนาดเล็กมาก โดยสลักบนพื้นผิว 
ของแก้ว

ความเร็วในการพิมพ:์

โดยทัว่ไป ความเร็วจะอยู่ที ่80 เมตร/นาทีหรือ 60,000  

ขวดตูอชัว่โมง

ความยาวคลื่นที่ดีที่สุด:

10.6µm – เมื่อใช้รูวมกับหัวพิมพ์และเลนส์มาร์กที ่
ถ่กต้องโดยจะทำาให้ได้งานพิมพ์ที่ละเอียดและเรียบ 
สวยงามบนแก้ว รหัสชุดงานบนแก้ว

รายละเอียดของโลโก้
บนแก้ว

แก้ว แก้ว
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ข้อกำาหนดการเข้ารหัสโดยทั่วไป:

ระบบเลเซอร์โดยใช้ CO
2
 เหมาะสำาหรับวัสดุที่เป็นโลหะสองประ

เภทหลักๆ ดังตูอไปน้ี: โลหะทาส ีและอล่มิเนียมชุบสี โดยทัว่ไปแล้ว 

ระบบงานจะต้องใช้โลโก ้และ/หรืออักขระอักษรเลข เชูน หมายเลข
ชุดงาน และหมายเลขแบตช์ สามารถใช้งานรหัสตารางเมทริก์
ข้อม่ลคุณภาพส่งได้สำาหรับการพิมพ์บนอล่มิเนียมชุบสี โลหะทาสี
ถือเป็นงานท้าทายสำาหรับระบบเลเซอร์โดยใช้ CO

2
 หากชัน้พ้ืนผิว

เคลือบมีความหนามากจนเกินไป  อาจต้องใช้กำาลังไฟในการ
เลเซอร์ที่ส่งข้ึนหรือลดความเร็วของสายการผลิตให้ช้าลง เพื่อให้
ได้ลักษณะงานพิมพ์ตามที่ต้องการ 

ลักษณะงานพิมพ์:
•� การเปลี่ยนส ี– อล่มิเนียมชุบส ี

•� การลบสีออก – พื้นผิวโลหะทาสี

ความเร็วในการพิมพ:์

โลโก้ทัว่ไป (ชุบส)ี – 1-2 วินาที (ขึ้นอยู่กับรหัส เลนส์ และขนาดจุด)

รหัสตารางเมทริกซ์ข้อม่ลโดยทัว่ไป (ชุบส)ี – 0.5 วินาที
รหัสอักขระอักษรเลขบนโลหะชุบสีและโลหะทาส ี– 10 มิลลิวินาที

ความยาวคลื่นที่ดีที่สุด:

10.6µm การลบสีของรหัส
ตารางเมทริกซ์
ข้อมูล บนโลหะ

การลบส ีของวันที่
บนโลหะ

โลหะเคลือบ โลหะเคลือบ



ระบบเลเซอร์โดยใช้ CO2 ของ Videojet 
สามารถรองรับระบบงานได้หลากลาย 
ตัง้แต่การเข้ารหัสวันที่แบบง่าย จนถึง
การพิมพ์ข้อความขนาดที่ใหญ่ขึน้และ
มีความซับซ้อน

ระบบเลเซอร์โดยใช้ CO
2
 ของ Videojet ไมู

เพียงสร้างงานพิมพ์คุณภาพส่งบนซับสเตรต
ได้หลากหลายประเภท เทูานั้น แตูมิติงาน
พิมพ์ท่ีสร้างสรรค์ขึ้นยังเสริมให้ สามารถนำา
เสนองานพิมพ์ที่มีความละเอียดส่งมากเป็น
พิเศษกวูาเทคโนโลยีการเข้ารหัสแบบอ่ืนๆ 

อีกด้วย จึงทำาให้สามารถพิมพ์งานได้หลาก
หลาย รวมถึงโลโก้ บาร์โค้ด ตัวอักษรระดับ
โลก และ true type และแบบอักษรอ่ืนๆ ที่
สามารถใช้ได้กับระบบเลเซอร์ด้วย

 
บาร์โค้ด

เน่ืองจากเป็นระบบพิมพ์ที่มี
คุณภาพส่งและอาจมีความเปรียบ
ตูางส่ง บาร์โค้ดที่พิมพ์โดยใช้
ระบบการพิมพ์ด้วยเลเซอร์จึงให้
บาร์โค้ดที่มีคุณภาพส่งมาก พร้อม
ลักษณะบาร์โค้ดที่สามารถอูานได้
ชัดเจนเป็นเยี่ยม ระบบเลเซอร์
โดยใช้ CO

2
 ของ Videojet สามารถ

พิมพ์งานที่เป็นสัญลักษณ์ตูางๆ 

หลายร่ปแบบ รวมถึงบาร์โค้ดที่
เป็นแทูงแบบเส้นตรง เชูน 

สัญลักษณ์แบบ GS1-128 และ  

2D รวมถึงรหัสตารางเมทริกซ์
ข้อม่ล GS1 นอกเหนือจากน้ี 

กระบวนการ พิมพ์ด้วยเลเซอร์
โดยปกติแล้ว จะสร้างงานพิมพ์
บาร์โค้ดแบบถาวร ชูวยให้
สามารถใช้ในการติดตาม
ผลิตภัณฑ์ได้ไมูวูาจะผูานไป 
นานเทูาใดก็ตาม งานพิมพ์แบบ
ถาวรน้ีจะทนทานตูอการกัดกรูอน
และสภาวะแวดล้อมอื่นๆ ที่มีผล
ตูอความสามารถในการอูานรหัส

 
โลโก้

โดยปกติแล้ว จะมีเหตุผลอยู่ 
4 ประการที่ล่กค้าต้องการพิมพ์
โลโก้โดยใช้ระบบการพิมพ์ด้วย
เลเซอร ์

1. ข้อกำาหนดทางกฎหมาย 

2. ข้อม่ลผ้่ใช้ 
3. ข้อม่ลการขาย
4. การคุ้มครอง แบรนด์

ระบบการพิมพ์ด้วยเลเซอร์จะ
ชูวยป้องกันปัญหาการละเมิด
ลิขสิทธิแ์ละการละเมิดแบรนด์
ด้วยการพิมพ์แบบถาวรไว้บน
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการสนับสนุน
การตูอต้านการปลอมแปลง
สินค้า และยังสามารถสร้างงาน
พิมพ์ที่งูายตูอการตรวจสอบ เพื่อ
เพิ่มความปลอดภัยและคุ้มครอง
แบรนด์ได้มากยิ่งขึ้น 
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แบบอักษร  
True type (TTF)

ความสามารถของ TTF คือชูวย
ให้ล่กค้าสามารถพิมพ์งานบน
ผลิตภัณฑ์โดยแบบอักษรทัว่ไป
แบบใดก็ได้ และสามารถใช้พิมพ์
งานในทุกภาษา แบบอักษร TTF 

ที่นำามาใช้เป็นไฟล์อาร์ตเวิร์ก
โดยทัว่ไปนัน้ ชูวยให้สามารถ
ใช้แบบอักษรที่สอดคล้องกับ
งานออกแบบแบรนด์หรือบรรจุ
ภัณฑ์ได้เป็นอยูางดี

ตัวอักษร  
ระดับโลก

ระบบเลเซอร์โดยใช ้CO
2
 ของ 

Videojet สามารถรองรับงาน
พิมพ์ในภาษาตูางๆ ได้มากกวูา 

20 ภาษา รวมถึงภาษาอาหรับ 

จีน ฮิบร ่ตุรกีและเบงกอล เพื่อ
สร้างความยืดหยูุนให้กับผ้่ผลิต
ที่อาจมีการสูงออกผลิตภัณฑ์
หลายๆ ประเภทสู่ทัว่โลก 

สามารถใช้ได้กับระบบ
เลเซอร์แบบจังหวะเดียว

แบบอักษรจังหวะเดียวเป็นแบบอักษรที่ได้รับ
การออกแบบขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะเพื่อให้
สามารถพิมพ์งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อเทียบ
กับแบบอักษรอื่นที่มีลักษณะเป็นแบบอักษร
ดัง้เดิม จึงมีการเลือกใช้แบบอักษรที่ไมูมี
ปัญหาและทันสมัยเหลูาน้ีอยู่บูอยครัง้ เมื่อมี
เวลาในการพิมพ์งานน้อย เน่ืองจากความเร็ว
ของสายการผลิตในการบรรจุหรือจำานวนหรือ
เน้ือหาที่ต้องการพิมพ์ส่งมาก 
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พิมพ์ในสหรัฐอเมริกา

สำานักงานใหญูด่แลทัว่โลก
สำานักงานขายและฝูายบริการของ Videojet

ฝูายผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประเทศที่มีฝูายขายและฝูายบริการ ของ 
Videojet อยู่
ประเทศที่มีฝูายขายและฝูายบริการ จากคู่
ค้าของ Videojet อยู่

วางใจได้กับมาตรฐานที่ได้รับ
Videojet Technologies คือผ้่นำาระดับโลกในตลาดการระบุอัตลักษณ์ของผลิ
ตภัณฑ์ โดยนำาเสนอบริการงานพิมพ์อินไลน์ การเข้ารหัส และการพิมพ์บนผ
ลิตภัณฑ์ด้วยระบบเลเซอร์ พร้อมผลิตภัณฑ์ของเหลวท่ีใช้งานเฉพาะสำาหรับ
ระบบงาน และบริการตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
 เป้าหมายของเราคือการเป็นคู่ค้ากับล่กค้าในธุรกิจสินค้าบรรจุ
สำาเร็จเพื่อผ้่บริโภค สินค้าเภสัชกรรม และสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อ
ปรับปรุงความสามารถในการผลิต เพ่ือคุ้มครอง และสร้างแบรนด์
ให้เป็นที่ร่้จักมากข้ึน และเป็นผ่้นำาเทรนด์ และข้อบังคับในวงการ
อุตสาหกรรม ด้วยความเชี่ยวชาญในระบบงานสำาหรับล่กค้าของเรา 

และเป็นผ่้นำาเทคโนโลยีด้าน Continuous Inkjet (CIJ), Thermal Inkjet 

(TIJ), Laser Marking, Thermal Transfer Overprinting (TTO), การเข้า
รหัสเคสและการติดฉลาก และการพิมพ์ท่ีหลากหลายอีกมากมาย 

Videojet จึงมีเคร่ืองพิมพ์ท่ีติดตัง้ไว้ทัว่โลกมากกวูา 345,000 เคร่ือง

ล่กค้าของเราไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Videojet ให้ด่แลงาน
พิมพ์บนผลิตภัณฑ์กวูาหม่ืนล้านชิ้นในแตูละวัน บริษัทมีทีมงาน
กวูา 4,000 คนใน 26 ประเทศทัว่โลกเพ่ือให้การสนับสนุนล่กค้าทัง้
ด้านการขาย ระบบงาน บริการและการฝึกอบรม นอกเหนือจากน้ี 

เครือขูายการกระจายสินค้าของ Videojet ยังครอบคลุมตัวแทน
จำาหนูายและ OEM มากกวูา 400 รายที่ให้บริการใน 135 ประเทศ 
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