paletový
systémy pre tlač a aplikáciu etikiet

Naša technológia
Rada 2000 získala ocenenia iF a Red Dot
pre svoj výnimočný design. Je to jeden
z najjednoduchších a z pohľadu operátora
užívateľsky najpríjemnejších aplikačných
systémov dostupných na trhu.
Unikátny kompaktný design a špeciálne
otočné rameno poskytujú vynikajúcu
dlhodobú investíciu. Ponúka vysokú kvalitu
tlače etikiet pri 100% čítaní čiarových kódov.

Prínos pre vás
Automatizácia – automatizovaná tlačiareň
s otáčavým aplikačným ramenom vyhovuje
štandardu GS1 pre paletové aplikácie. Čítačka
čiarových kódov garantuje kvalitu tlače.
Prevádzka – rýchla výmena veľkej rolky etikiet
so synchronizovanou výmenou termotransferovej
pásky. Rýchla tlač a presné umiestnenie etikiet
- znamenajú maximálnu schopnosť prevádzky.
Pripojenie – flexibilné začlenenie do siete so
zabudovaným vysokorýchlostným komunikačným
rozhraním a web serverom robí nastavenie
a aktualizácie veľmi jednoduché.
Bezpečnosť – funkcia automatického vypnutia
pre zvýšenú bezpečnosť operátora. Núdzové stop
tlačítka.

paletový - špecifikácia

Tlačové možnosti

Činnosť

Ďalšie vlastnosti

• Metóda tlače: termotransférová alebo
priama termálna tlač
• Maximálna šírka tlače: 168 mm
• Rozlíšenie: 203 dpi (8 bodov na mm)
• Rozlíšenie: 300 dpi (12 bodov na mm)
• Maximálna rýchlosť tlače 300 mm/s
• Otočné rameno pre jednostranné aplikácie
a aplikácie dvoch priľahlých strán
• Cyklus aplikácie etikety:
– Priamočary pohyb: 7 sekúnd
– Pohyb na stranu 10 sekúnd
– Pohyb na dve priľahlé strany 20 sekúnd
• Ľavá a pravá verzia (zpredu-zo strany,
zozadu-zo strany)
• Fonty: k dispozícii je 16 druhov fontov
(Univers, CG Times, Letter Gothic, Coronet,
Swiss 721, Dutch 801, Monospace 821.
Optional: Nimbus Sans Global, Nimbus
Roman Global...)
• Možnosť stiahnutia True Type fontov
• Podpora najbežnejších grafických
formátov: BMP, WMF, PCX, PNG, ICO, GIF,
TIFF, JPEG
• Lineárne čiarové kódy: 2/5 interleaved,
Code 39, USS Codabar, UPC-A, UPC-E,
EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN/UPC
extension code, Code 128, ITF 14, RSS-14,
RSS-14 Truncated, RSS Limited, RSS
Expanded, Code 2 of 5
• 2-D barcodes: PDF 417, LEB, KIX, RM4SCC,
QR Code M1, M2, MaxiCode M2, M3, M4,
M5, Datamatrix

• Stav tlačiarne v 26 jazykoch
• Ovládací panel; štart, tlač, pauza
• Zabudované bezpečnostné prvky:
automatické prerušenie dodávky vzduchu
v prípade, keď aplikátor zasiahne prekážku
• Núdzové stop tlačítka
• Zabudované interné hodiny
• 10 individuálne programovateľných čítačov
• Komunikačný interface:
– Vysokorýchlostný RS-232, 300 115200 bps
– Ethernet 10/100 (LPD, R Telnet, FTP, web
server)
– I/O signály 2x Opto vstupy, 5x reléové
výstupy, 24Vss
• Vstup pre čítačku čiarových kódov

• Vlhkosť: 20% - 85% bez kondenzácie
• Elektrické napájanie: 110/240 V, 3A,
50/60 Hz
• Príkon: 100W
• Prívod vzduchu: 6 barov, suchý, čistý
• Hmotnosť: 130 kg (bez spotrebného
materiálu)

Špecifikácia
spotrebného materiálu
• Typ: samolepiace etikety
• Šírka etikiet: DIN A5 148 x 210 mm
• Maximálna roka etikiet: 350 mm, približne
2550 etikiet na jednu rolku etikiet
• Vnútorný priemer jadra: 76 mm

Voľby
•
•
•
•

Svetelná signalizácia
Rozšírenie pamäte použitím CF karty
Čítačka čiarových kódov
Podlahový stojan a dokovacia stanica

