Videojet 43s
Impressora Ink Jet de Pequenos Caracteres

Impressora Ink Jet de Pequenos Caracteres
A Videojet 43s é uma impressora a jato de
tinta industrial para usuários que buscam
uma máquina que necessite de mínima
atenção dos operadores e de baixa
manutenção. O gabinete de aço inoxidável, o
cabeçote com auto-limpeza e a interface
simples permitem que você se concentre nos
seus produtos, confiante de que a Videojet 43s
cuidará da sua codificação com alta
qualidade.
• Gabinete robusto em aço

inoxidável.
• Limpeza automática do cabeçote

na partida e na parada do jato de
tinta.
• Bomba interna elimina a

necessidade de ar comprimido.
• Interface fácil de usar simplifica a

criação de mensagens.
• Imprime até 3 linhas de texto,

códigos de barra e logotipos em
velocidades de até 4 m/s.
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Dimensões

Especificações
Características Gerais:
• Limpeza automática do cabeçote na partida e na

Videojet TotalSource

®

O programa TotalSource é o melhor e mais completo
sistema de suporte técnico do mercado. Estes serviços
incluem assistência a aplicações,
treinamento a operadores e um
completo programa de serviços de
manutenção, premiando a fidelidade dos
clientes. O programa TotalSource
garante total satisfação do cliente.
Suporte quando você necessita
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parada do jato de tinta
• Gabinete em aço inox 304 com grau IP53
• Até 3 linhas de impressão
• Criação e edição de mensagens WYSIWYG
• Indicador de manutenção preventiva
• Visor em diversos idiomas, incluindo Português,
Inglês e Espanhol.
• Teclado tipo QWERTY
• Códigos de barra (UPC A, Code128, Code 39, EAN
128, EAN 8 & 13, Interleaved 2 of 5)
• Criação de logos no teclado da máquina
• Proteção por senha
• Datas de fabricação e validade
• Contadores
• Capacidade de impressão contínua
• Impressão de caracteres especiais
• Distância de impressão: 9 mm
• Umbilical de 3 m
• Memória para 25 mensagens
Características de impressão:
• Até 1600 caracteres/seg./linha
• Altura de impressão de 2 a 10 mm
• Fontes de 5 x 5, 5 x 7, 6 x 9, 11 x 16 e 17 x 24
Requerimentos Elétricos:
• 110/230 VAC, 50/60 Hz
• 200VA
Requerimentos Ambientais:
• Temperatura de trabalho de 5°C a 40°C
• Umidade até 90% sem condensação
Tintas:
• Uma grande linha de tintas, incluindo tintas de
baixo impacto ambiental e tintas para substratos
específicos, para uma variedade de indústrias e
aplicações.
Conexões:
• Codificador de eixo (encoder)
• Detector de produto NPN/PNP
• Porta serial RS232C
Opcionais:
• Kit de pressurização do cabeçote
• Alarme luminoso
• Seleção remota de mensagens
• Saídas de alarme com relés
• Porta de comunicação RS485
• Software Connector para ligação em rede

