
Uma solução flexível, 
que oferece controle 
em um novo nível

Controlador de Laser

Videojet Touch Control  
Software+



Integração flexível,  
operação simples e  
controle remoto  
do Laser

*Não aplicável para o navegador Safari

O Videojet Touch Control Software+ (TCS+) foi 
projetado especificamente para ajudar os fabricantes 
a controlarem os Lasers remotamente por meio do 
controlador de Laser TU440 ou a partir de qualquer 
dispositivo baseado em navegador.*

Ao habilitar o controle remoto de soluções de marcação a Laser, oferece-se aos fabricantes 
uma solução mais flexível e conveniente, reduzindo a necessidade de PCs e aumentando 
a escolha de dispositivos a partir dos quais é possível controlar o Laser. A fácil integração 
a sistemas já existentes ajuda os fabricantes a economizar tempo, reduzir os custos de 
desenvolvimento e minimizar erros de codificação causados pelo usuário.

Máximo uptime 
Os Lasers da Videojet podem ser controlados 
através de um controlador de Laser ou a partir de 
praticamente qualquer dispositivo baseado em 
navegador*. O design com grau de proteção IP65 
do controlador de Laser é especialmente ideal 
para ambientes adversos, onde poeira e umidade 
são um desafio, ou onde o sistema tem de ser 
projetado para lavagens frequentes. 

Segurança do código

O touchscreen colorido 10.1'' no controlador de 
laser TU440 em um software do TCS+ exibe uma 
mensagem automatizada e tem uma entrada de 
código simples, o que ajuda a reduzir o risco 
de retrabalho e de devoluções. Um recurso de 
registro de eventos ajuda a rastrear alterações 
no sistema, e o controle de acesso do usuário 
otimizado minimiza os erros de codificação e os 
tempos de inatividade causados pelo usuário.

Alta produtividade

O TCS+ oferece flexibilidade na escolha de 
dispositivos disponíveis para controlar e monitorar 
a maioria dos status do sistema de marcação a 
Laser da Videojet, sem a necessidade de se fazer 
um download de software adicional. Ele conta 
com um assistente de configuração de linha para 
rápida integração e introdução de novos produtos, 
e com um editor de modelos de forma livre e fácil 
de usar para o rápido gerenciamento e criação de 
conteúdo. 

Fácil de usar

O controlador de laser TU440 da Videojet 
integra-se facilmente aos ambientes da linha 
de produção, com uma interface touchscreen 
colorida que é mais fácil de usar que os modelos 
anteriores da Videojet. A aparência e o toque 
iguais da interface ajudam a garantir uma 
operação ininterrupta nas linhas de produção, 
e uma funcionalidade de navegador altamente 
ágil e moderna pode ser usada na maioria dos 
sistemas de marcação a Laser da Videojet. 
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Rede de LAN ou Wi-Fi

Vários sistemas de marcação a Laser podem ser controlados com o 
TCS+ em um navegador da internet. Cada Laser é representado em 
sua própria aba no navegador da internet. Todos os sistemas a Laser 
precisam estar na mesma rede como o dispositivo habilitado para PC/
navegador que está executando o TCS+ em um navegador da internet. 
Para controlar os sistemas a Laser por meio de Wi-Fi, cada Laser tem de 
ser equipado com um kit de Wi-Fi e estar conectado à rede do cliente.

Controle a maioria dos sistemas através dos sistemas de marcação a Laser da 
Videojet com o novo controlador de Laser TU440 da Videojet ou a partir de 
praticamente qualquer dispositivo baseado em navegador.

Um controlador de Laser TU440 da Videojet 
pode controlar um sistema de marcação a Laser 
compatível da Videojet, incluindo a maioria dos 
Lasers de fibra e CO2 da Videojet.
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Sedes mundiais

Escritórios de atendimento e 
vendas da Videojet

Fabricação e desenvolvimento de 
produtos

Países com vendas e atendimento 
da Videojet

Países com vendas e atendimento 
de parceiros da Videojet

Nosso objetivo é formar uma parceria com os clientes nas 
indústrias de bens de consumo embalados, farmacêuticos 
e industriais, aumentando sua produtividade e protegendo 
suas marcas, além de estar à frente das tendências do 
mercado e cumprir as regulamentações do setor. Com nossos 
especialistas em aplicações para clientes e tecnologia líder 
em jato de tinta contínuo (CIJ), jato de tinta térmico (TIJ), 
marcação a laser, impressão por transferência térmica (TTO), 
codificação e identificação de caixas e uma ampla variedade 
em impressão gráfica, a Videojet tem mais de 400 mil 
unidades instaladas no mundo todo.

Nossos clientes confiam nos produtos da Videojet para fazer 
a codificação em mais de dez bilhões de produtos todos 
os dias. O suporte de vendas ao cliente, de aplicação, de 
serviços e treinamento é oferecido por operações diretas com 
uma equipe de mais de quatro mil integrantes em mais de 
26 países. Além disso, a rede de distribuição da Videojet inclui 
mais de 400 distribuidores e OEMs, atendendo 135 países.

Ligue para +351 215835990
E-mail ptgeral@videojet.com
ou acesse www.videojet.pt
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A tranquilidade é uma característica padrão

A Videojet Technologies é líder mundial no mercado de identificação 
de produtos, oferecendo produtos de impressão em linha, de 
codificação e de marcação, fluidos específicos de aplicação e o 
LifeCycle AdvantageTM do produto.
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