atramentová tlačiareň veľkých znakov

Naša technológia
Patentovaná a osvedčená ventilová DOD
technológia ponúkajúca kvalitnú tlač.
Spoločne s vyspelým dizajnom umožňujú
hladké začlenenie do výrobných liniek.
Tlačiareň sa vyznačuje kompaktným
dizajnom a je ideálna pre značenie výrobkov
z viacerých strán v 2-3 smennej prevádzke.

Prínos pre vás
Jednoduchosť – veľký grafický displej, intuitívny
interface v českom jazyku a výškovo nastaviteľná
tlačiareň pre bezproblémovú prevádzku.
Výkon – trvalo kvalitná tlač zo vzdialenosti až
20 mm od výrobkov. Tlačová rýchlosť až 90 m/min.
Prevádzka – atrament je možné dodávať
vo veľkých bareloch, zníženie potreby častej
výmeny. Snímač nízkej úrovne atramentu.
Flexibilita – riadiaca jednotka môže ovládať
až štyri 7 alebo 16 bodové tlačové hlavy, ktoré
môžu byť rôzne kombinované. Veľkosť tlače
v rozsahu 8-64 mm. Výber rôznych farieb pre tlač
na pórovité a nepórovité materiály.
Pripojenie – štandardné pripojenie Ethernet,
2 vysoko rýchlostné porty RS232, voliteľná
jednotka digitálnych I/O pre ľahkú integráciu.

špecifikácie

Tlačové možnosti

Činnosť

Ďalšie vlastnosti

• Až 4 tlačové hlavy na jednu riadiacu
jednotku
• Pre každú hlavu individuálne parametre tlače
• 7-trysková hlava pre 1 textový riadok alebo
16-trysková hlava pre 1-2 riadky textu
• Výška tlače od 8 do 64 mm
• Tlačí text, čas, dátum, 2 dátum spotreby,
kód smeny, 3 čítače (automatické
číslovanie), výzvu užívateľa, externé
premenné, bitmapové súbory
• Tlačí viac než 22 000 znakov Unicode
(arabština, cyrilika, čínština, gréčtina,
hebrejština, Kanji, Katakana, latina)
• Dĺžka správy až 5000 znakov
• Nastaviteľná šírka znakov
• Zmeškanie tlače k lepšiemu umiestneniu
správy
• Ľahké umiestnenie tlače na obaly
• Tlač na hornú, bočnú, spodnú a protiľahlú
stranu
• Vzdialenosť medzi tlačovou hlavou
a predmetom až 20 mm
• Štandardná tlač alebo opačná /hore nohami/
• Smer tlače zprava alebo zľava
• Rýchlosť tlače až 90 m/min

• Zapnutie/vypnutie tlače jedným tlačidlom
• Intuitívny operátorský interface - zreteľné
ikony s pomocným textom
• Grafický podsvietený displej 240 x 64
pixelov
• Interface dostupný v 28 jazykoch
• Dynamická pamäť - až 800 správ
v závislosti na veľkosti
• Integrovaný návod pre navigáciu a obsluhu
• Jednoduchá výmena hláv
• Stavové LED diódy
• Rôzne atramenty podľa typu materiálov:
vodné (na pórovité materiály), alkoholové
(polo-pórovité) alebo etylacetátové
(nepórové)
• Výber čiernych a farebných atramentov pre
rôzne povrchy (kartón, hladký kartón,
drevo, polystyrén, plast, kov, betón …)
• Pretlakový atramentový systém so
zásobníkmi na 4,5 18,9 a 30 l
• 2 porty RS-232, COM1 RJ45 a COM2
9-pinový D-sub až do 115200 baud
• LAN (Ethernet), RJ45, 10/100 Mbps
• FTP server pre jednoduché zálohovanie
a prenos súborov

• Hmotnosť:
– Riadiaca jednotka: 1,19kg
– 7 bodová hlava: 0,46 kg
– 16 bodová hlava: 0,89 kg
• Nosník s káblovou štrbinou
• Pracovná teplota: +5 až +40 °C
• Vlhkosť: 20 - 90 %, bez kondenzácia
• Elektrické napájanie:
– 1-2 hlavy: 100-240 VAC, 50-60 Hz,
1,9 A - výstup 24 VDC, 3 A
– 3-4 hlavy: 100-250 VAC, 47-63 Hz,
3 A - výstup 24 VDC, 5 A

Príslušenstvo
• Svetelná signalizácia
• Predĺžovacie rameno pre vzdialenejšiu
montáž hlavy a tlač zhora/zdola
• Fotobunka (štandardná alebo reflexná)
• Kompresor
• Regulátor stlačeného vzduchu
• Encóder

