
Thermo inkjet

Wolke m610® Advanced

De Wolke m610 Advanced biedt uitstekende 
printkwaliteit in een schoon proces en solid-
state elektronica die geen onderhoud van de 
controller vereist. 

De Wolke m610 Advanced thermo inkjetprinter is ideaal 
voor veeleisende industriële toepassingen, geschikt voor 
zowel stand-alone werking als volledig geïntegreerd in de 
productielijnapparatuur. 

De Wolke m610 Advanced is ontworpen voor klanten met 
complexe codeervereisten zoals printerbediening op 
afstand, snelle serialisatie en DataMatrix-markering. De 
m610 Advanced wordt veel gebruikt bij toepassingen in de 
farmaceutische en tabaksindustrie en biedt nu 
geavanceerde functies die klanten helpen bij het behalen 
van hun doelstellingen voor productiviteit, kwaliteit en 
efficiëntie.

Meer uptime
•	 	Geen	slijtage	of	vervanging	van	onderdelen	met	uitzondering	van	
de	inktcartridge

•	 	Een	cartridge	kan,	zonder	speciale	training,	eenvoudig	binnen	een	
minuut	worden	vervangen

Diagnostiek
•	 	Print	600	x	600	dpi	codes	met	een	hoge	resolutie	van	maximaal	
50,8	mm	die	geschikt	zijn	voor	camerasystemen	aan	de	lijn

•	 	Inkt	bijvullen	zonder	de	lijn	stil	te	zetten	met	Perpetuo	Print	
ModeTM*

•	 	Geen	inktconfiguratie	vereist;	starten	met	printen	zodra	de	
cartridge	wordt	ingevoerd*

Code Assurance
•	 	Eenvoudige	codeselectie	en	voorgeselecteerde	regels	voorkomen	
menselijke	fouten;	in	te	stellen	in	maximaal	vijf	stappen

•	 	Printer	integreren	via	webserverfunctie	voor	bediening	op	afstand	
van	HMI-displays	van	derden	

Gebruiksvriendelijkheid
•	 	9,0	inch	lcd-display	met	een	uitgebreid,	vergrendeld	toetsenbord	
voor	een	intuïtieve	bediening

•	 	Schoon	proces	met	authentieke	HP®	cartridges,	waardoor	geen	
geknoei	en	vrijwel	geen	afval

•	 	Geavanceerd	communicatieprotocol	voor	bediening	op	afstand	en	
snelle	serialisatie

* Functie beschikbaar bij het gebruik van authentieke Videojet TIJ-inktcartridges



Wolke m610® Advanced
Thermo inkjet printen
Lijnsnelheid/resolutiecapaciteit
75	m/min	bij	600	x	240	dpi	
Maximale	resolutie	van	600	x	600	dpi
Lijnsnelheid is afhankelijk van de geselecteerde printresolutie

Inktcartridge
Maximaal	vier	12,7	mm	hoge,	600	dpi-inktpatronen	(stacked/stitched	of	onafhankelijk	
van	elkaar	gebruikt)
*	Functies	voor	authentieke	Videojet	TIJ-inktcartridges:	Automatische	cartridge-
herkenning	en	parameterinstellingen,	batch-/lotnummer	van	de	inkt	volgen;	het	
inktniveau	op	afstand	bijhouden	en	hogere	printsnelheden	

Lineaire barcodes
EAN8,	EAN13,	UPC-A,	CODE128,	EAN128,	2/5i,	Codabar,	CODE39

DataMatrix-codes
DataMatrix	(20	matrix-maten	beschikbaar),	EAN-DataMatrix,	QR-code

Toetsenbord
Membraanstijl	met	voelbare	klik,	inclusief	81	numerieke,	alfabetische	en	speciale	
functietoetsen.	PC-layout	die	internationale	PC-conventie	benadert

Display
9,0"	TFT-lcd-display	van	800x480	pixels	met	achtergrondverlichting	
Berichten	op	het	scherm	bewerken	volgens	WYSIWYG-principe

Taalopties 
Engels,	Tsjechisch,	Deens,	Nederlands,	Fins,	Frans,	Duits,	Hongaars,	Italiaans,	Noors,	Pools,	
Portugees,	Sloveens,	Spaans,	Zweeds,	Turks

Data-interface
TCP/IP,	Ethernet,	USB-host

Afmetingen controller
341	mm	lang		
256	mm	breed		
116	mm	hoog
Afmetingen zijn exclusief printkop, accessoire- en stroomkabels

Afmetingen printkop
Er	zijn	vier	soorten	printkoppen	verkrijgbaar	met	verschillende	afmetingen	voor	specifieke	
lijnintegratie
De	volgende	afmetingen	gelden	voor	de	standaard	blauwe	printkop:
115	mm	lang	
110	mm	hoog	
60	mm	breed	(bij	wrijfplaat)
Afmetingen exclusief cartridge en kabels 
Rode, groene en gouden-printkopafmetingen variëren in lengte en hoogte van de 
blauwe printkop

Omgevingsbescherming
IP65	(controller)

Temperatuur/vochtigheidsrange
5	°C	tot	45	°C
Niet-condenserende	vochtigheidsgraad

Elektrische aansluitingen
Nominale	voeding	115	of	230/240	VAC	bij	50/60	Hz

Gewicht (controller)
5,4	kg	(12,0	lbs)

Bel	ons	op	0345-636 522
of	ga	naar	www.videojet.nl 
of	stuur	een	e-mail	naar	info.nl@videojet.com

Videojet	Technologies	B.V.		
Techniekweg	26		
4143	HV	Leerdam	
Nederland

©	2018	Videojet	Technologies	B.V.	—	Alle	rechten	voorbehouden.

Het	beleid	van	Videojet	Technologies	B.V.	is	gebaseerd	op	continue	productverbetering.		
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Standaard blauwe printkop
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