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AKILLI BASKININ

AVANTAJLARINI

KEŞFEDİN
Akıllı etiket yazıcıları, PC'lere ve diğer ara katman 
yazılımlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Yerleşik 
zekası ve iki yönlü iletişim yeteneği, geleneksel PC 
görevlerini gerçekleştirmelerini sağlar. Bu daha az 
ekipman, daha fazla verimlilik ve daha düşük 
maliyetler anlamına gelir. Janus akıllı baskı 
uygulama çözümleri sadece sermaye yatırımını 
azaltmaz, aynı zamanda iletişim yükünü ve 
tıkanıklığı en aza indirir.

Akıllı baskı ile 
bilgisayarları
ortadan kaldırın.
Zamandan, 
paradan ve 
alandan
tasarruf edin.
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Bilgisayar ve monitör ihtiyacını ortadan kaldırarak 
büyük ölçüde alan ve donanım tasarrufu sağlar. 
Diğer donanımlar için gerekli olan ağ ve enerji 
kabloları kirliliği olmaz. Kablosuz bağlantı size 
esneklik sağlar Farklı donanım arızalarından 
kaynalanacak iş ve zaman kaybını kaldırır.

GÜVENİLİRDİR

TASARRUF SAĞLAR

Akıllı etiket yazıcıları, uyarı lambaları, fotoseller, 
mikro şalterler, endüstriyel teraziler, PLC ve 
uyumlu cihazlar, barkod okuyucu ve USB klavye, el 
terminalleri, kalite kontrol test cihazları, kamera 
gibi birçok çevre birimleri ile çift yönlü iletişim 
kurar.

ENTEGREDİR

Endüstriyel akıllı yazıcılar, PC'lerin çalışamayacağı 
zorlu ortamlara kurulabilirken, mobil modeller 
sahada çalışanlara donanım bağımsızlığı ve 
kullanım kolaylığı sağlar. İhtiyaç noktasında baskı 
yapmak, kuruluşların ürüne yanlış bir etiket 
uygulamasını büyük ölçüde azaltır ve yanlış ürün 
sevkiyatını önler.

PROGRAMLANABİLİR

Birçok yazıcıda kontrol panelleri ve LCD'ler var, 
ancak bu onları akıllı yapmıyor. Akıllı yazıcılar, bir 
PC veya başka bir cihaz tarafından kontrol 
edilmeden, programlanabilir ve baskı işlerini 
bağımsız olarak yürütürler. Programlanabilirlik, 
akıllı yazıcıları diğer modellerden ayıran ana 
özelliktir.
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AKILLI YAZICILAR:

� Daha az ekipman daha düşük 
maliyet demektir

� Operasyonları kolaylaştırmak için 
çevre birimleri ve PLC uyumlu 
cihazlar ile iletişim kurar.

� Ana sistem ile doğrudan 
veritabanına iletişim sağlar ve 
verimliliği artırır.

� Akıllı yazıcılar iş duruş süresini 
minimumda tutar

� Uzak cihazlara uyarı vererek onları 
durdurur veya harekete geçirir.

� Farklı marka yazıcıları simüle eder ve 
yazılım maliyetini azaltır.

Birçok fabrikada imalatta kullanılan kalite kontrol 
(elektrik iletkenlik, gaz sızdırmazlık, basınç, 
metraj ve kuvvet ölçme gibi) test cihazlarına, 
tartım cihazlarına entegre edilir. Bu cihazlardan 
gelen verileri işler ve yazıcı hafızasına yüklü veri 
tabanlarından (ürün tablosu, operatör sicili vb.) 
okuduğu bilgiler ile tarih/saat bilgilerini 
harmanlayıp özgün etikete dönüştür.

DİKKATLİDİR

YETENEKLİDİR

OTOMATİKTİR

İsteğe bağlı olarak farklı cihazları tetikleyebilir. İş 
sonuç durumuna göre bir üretim bandını 
durdurabilir, ikaz lambalarını açıp zil gibi sesli 
sistemi devreye sokar. Hata durumlarında e-posta 
gönderir.

Akıllı etiket yazıcılar, oluşturduğunuz etiket 
bilgilerini kablolu veya kablosuz ağ üzerinden 
online veya offline olarak doğrudan veritabanınıza 
işler. Böylelikle tam bir otomasyon sağlar.
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Detaylı bilgi için
bize ulaşın:

PLC

İkaz Işıkları

Fotosel
Optik gözler

Endüstriyel Teraziler

El Terminalleri

USB Klavye

Basınç ve İletkenlik
Test Cihazları

Kameralar

Barkod
Okuyucular
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