5940 G | Vyšší výkon, vysoko kvalitné
značenie
Atramentové tlačiarne s vysokým rozlíšením
a horúcimi atramentmi Touch Dry®

Intelligence, beyond the mark

Tlačiareň 5940 G stanovuje nový
štandard kvality značenia, zhody,
prevádzkovej efektívnosti a zníženia
celkových nákladov. Vyšší výkon a
čiarové kódy kompatibilné s GS1-128.

Vaše výzvy
• Dosiahnite vysokokvalitné a
vyhovujúce balenie výrobkov bez
problémov a dodatočných nákladov na
etikety.
• Nájdite si spoľahlivé zariadenie, ktoré sa
ľahko integruje, obsluhuje a udržiava.

Naše riešenie
Piezoelektrické atramentové drop-ondemand tlačiarne na požiadanie
ponúkajú rýchlejšiu návratnosť investícií
zvýšením výrobného výkonu a zároveň
umožňujú výrobcom zlepšiť riadenie
dodávateľského reťazca prostredníctvom
dosledovateľnosti a ochrany značky.

Kľúčové výhody
• Najmodernejšie riešenie
označovania zaručuje čitateľnosť
a súlad
• Riešenia navrhnuté na zvýšenie
dostupnosti a výkonnosti výroby
• Legendárne výhody rady 5000:
udržateľná investícia

Maximalizujte dobu prevádzky vďaka jednoduchej údržbe a robustnej konštrukcii
Najmodernejšie riešenie označovania
zaručuje čitateľnosť a súlad
Osvedčená kvalita značenia je ešte lepšia
vďaka patentovanej technológii Intelli'Flow™
Technológia Intelli'Flow udržiava trysky tlačovej
hlavy čisté tým, že zabraňuje hromadeniu
atramentu a prachu vďaka inovatívnej konštrukcii
prúdenia vzduchu. Okrem toho filtračný
mechanizmus zabraňuje tvorbe vzduchových
bublín v atramente počas vysokorýchlostnej
tlače, čím sa zabezpečuje čitateľnosť a ostrosť
kódov.
Najvyššia kvalita kódov v súlade s GS1-128
Pri tlači čiarových kódov triedy C dôverujte našim
atramentom Touch Dry®, ktoré zasychajú pri
kontakte, na rozdiel od tekutých atramentov,
ktoré strácajú rozlíšenie rozpúšťaním vo vláknach
kartónu. Naše exkluzívne atramenty s vysokou
hustotou poskytujú lepší kontrast čiarových
kódov. K dispozícii sú rôzne farebné atramenty,
ktoré ešte viac zvýraznia vašu značku.
Overenie značenia pomocou pokročilého
systému strojového videnia
Potrebujete, aby vaše značenie bolo spoľahlivé.
Naše osvedčené riešenia na overovanie a
automatizovanú kontrolu zabezpečujú, , že
budete neustále tlačiť vysokokvalitné, čitateľné a
presné kódy.

Legendárne výhody série 5000:
udržateľná investícia

Riešenia navrhnuté na zvýšenie
dostupnosti a výkonnosti výroby
Maximalizujte dobu prevádzky vďaka
jednoduchej údržbe a robustnej konštrukcii
• Model 5940 G je navrhnutý na jednoduchú údržbu
- v priemere 15 minút - a stanovuje nový štandard
na trhu a prináša zlepšenie OEE.
• Krytie IP54 zvyšuje odolnosť proti prachu a
funkčnosť v náročných výrobných podmienkach
(0-40 °C)
• Používateľské rozhranie 10" farebnej dotykovej
obrazovky má intuitívnu štruktúru menu na
rýchlejší výber tlače a skrátenie prestojov medzi
výrobnými úlohami
• Nie je potrebný stlačený vzduch. Vzduch sa
vytvára interne v tlačiarni.
Rýchlejší nábeh na zvýšenie času výroby - až o
6,9 %** Skráťte čas nábehu o 67 % vďaka
patentovanému vyhrievaniu zásobníka alebo
použite funkciu automatického nábehu pred
zmenou
O 43 % menej zásahov obsluhy na zvýšenie
produktivity
Vďaka o 75 % väčšej nádržke na atrament ako
väčšina konkurentov prináša model 5940 G o 43 %
menej zásahov obsluhy. Nie je potrebné zastavovať
linku na doplnenie spotrebného materiálu doplňujte sa za chodu! Takisto nie sú potrebné
riedidlá, takže správa spotrebného materiálu je
čistá a jednoduchá.
Efektívnosť a integrita údajov vďaka vyššej
automatizácii
Zariadenie 5940 G podporuje čítačky 1D a 2D kódov
na vyhľadávanie a overovanie kódov. Štandardom je
päť programovateľných vstupov a päť výstupov.
Ďalej je tu možnosť rozšírenia na ďalších päť
programovateľných vstupov a výstupov. Model
5940 G možno ľahko integrovať s PLC a
podnikovými databázami.

Bezstarostná správa označovania
S technológiou Systech Packaging Intelligence™
nebola tvorba etikiet a tlačových správ nikdy
jednoduchšia. Rozšírte možnosti svojej tlačiarne o
ďalšie riešenia, ktoré zvýšia efektivitu a
maximalizujú čas prevádzky, pričom zabezpečia
presné a vysledovateľné balenie a označovanie.
Šetrné k životnému prostrediu
Atramenty Touch Dry sú bez zápachu a prchavých
organických látok, spĺňajú globálne smernice pre
balenie potravín a dodávajú sa vo vysoko
recyklovateľných PP-polypropylénových
nádobách.
Zníženie potreby predtlačených etikiet.
Atramentové tlačiarne s vysokým rozlíšením vám
umožnia znížiť zásoby predtlačených obalov z
vlnitej lepenky tým, že v poslednej fáze výroby
ponúkajú možnosti prispôsobenia. Vyhnete sa tak
používaniu drahých štítkov a s tým spojenej
likvidácii odpadu a dutiniek

5940 G – Špecifikácia
Tlačové možnosti
•

Riadiaca jednotka, možnosti a príslušenstvo

Tlačová hlava DPI
− VertikálnaDPI: 200
− Adresovateľných trysiek :256
− Celkový počet trysiek: 512

Zvýraznenie DPI
tlače

Rýchlosť
m/min

Maximálna
rychlosť *
(m/min)

1

150 x 200

121.9

182

2

300 x 200

61

91

3

450 x 200

40.6

61

4

600 x 200

30.5

45

5

750 x 200

24.4

36

• Zvýraznenie tlače: 1 až 10
• Enkoder:umožňuje nastavenie rýchlosti
dopravníka, pri vyššej rýchlosti znižuje
rozlíšenie tlače
• Tlačová plocha: maximálna výška / na tlačovú
hlavu 65 mm, šírka tlače: 3 m
• Fonty: Podpora všetkých TrueType fontov
• Tlač v reálnom čase (h/min/s), údaje,
automatická aktualizácia údajov o minimálnej
trvanlivosti a sériových číse
• Čiarové kódy (lineárne a 2D): ITF, Code 39, Code
128, GS1-128, EAN 128, EAN 8, EAN 13, UPC-A,
UPC-E, DataMatrix, RSS linear, RSS composite, QR,
RSS 14, RSS expanded, PDF 417

Software
*Maximálna rýchlosť závisí od konkrétnej aplikácie **Na základe modelu tlačiarne a miestnej dostupnosti

Ďalšie vlastnosti

Činnosť

• Kompatibilný so Systech Packaging
Intelligence Suite™ software zahrňujúci
- CoLOS® Base (minimálna požiadavka)
- CoLOS Line (voliteľné)
- CoLOS Factory (voliteľné)
• Ďalšie informácie o riešeniach Packaging
Intelligence nájdete systechone.com

• Možnosť jednej, dvoch, troch alebo až štyroch
tlačových hláv
• Orientácia tlačovej hlavy: vertikálna, horizontálna
a down jet
• Otáčanie až do 25° stupňov
• Voliteľné prenosné užívateľské rozhranie: 10"
farebný dotykový LCD displej na výber správ,
náhľad tlače, zadávanie premenných údajov,
diagnostiku a nastavenie systému
• Web užívateľské rozhranie
• Veľký centrálny zásobník atramentu s pripojením
k tlačovej hlave
• Náplň atramentu: výzva na doplnenie atramentu.
Dá sa dopĺňať bez zastavenia tlače

• Hmotnosť: Tlačová hlava(PH): 2.1 kg
- Riadiaca jednotka: 2PH - 50 kg. 4PH –53 kg
- Základná Riadiaca jednotka s kolečkami: 16.8 kg
• Horúce atramenty Touch Dry® v rôznych
variantoch a farbách, balené vo fľašiach
• Elektrické napájanie: 100-240VAC, 50/60Hz
Počet hláv

Bežná
spotreba pri
činnosti

Maximálna
spotreba pri
štarte

1 hlava

250 wattů

1000 wattů

2 hlava

375 wattů

1200 wattů

3 hlava

500 wattů

1400 wattů

4 hlava
600 wattů
1600 wattů
• Možnosti enkoderu:
- Interné: pri rovnakej rýchlosti tlače
- Externé: POptimalizácia kvality tlače
• Prevádzková teplota 0 až 40 ºC
- (odporúča sa pri tlači čiarových kódov
• IP54 (riadiaca jednotka)
• Senzor výrobkov: maximálne štyri na jednu
• Pokyny: Bezpečnostné pokyny, všetky ostatné
zostavu
pokyny sú k dispozícii na stránke Markem-Imaje
Funkcie systému
• Miestne jazykové verzie farebného užívateľského
• Voliteľné viacjazyčné menu
rozhrania
• Náhľad obrázku
• Ochrana prístupových úrovní heslom
• Tri úrovne užívateľských správ: Informácie,
• Robustná vodiaca lišta pre najlepšiu kvalitu
varovanie a chyby
tlače, ktorá umožňuje tlač na deformované
• Kompletná ponuka diagnostiky systému
škatule
Rozhranie a komunikácia
• 10,1" prenosné užívateľské rozhranie (RUI)
• Komunikačné protokoly : : Ethernet, HJC, DCP,
• Svetelná a zvuková signalizácia
NGPCL, PackML
• Čítačky: 1D a 1D/2D kódov
• Prenos súborov a aktualizácie firmwaru pomocou • Ďalšie I/O: 5 vstupov, 5 výstupov, všetky
portu USB
programovateľné
• Hardware I/O: 5 vstupy /5 výstupy, všetky
programovateľné
• Voliteľná integrovaná rozširujúca I/O doska pre
ďalších 5 vstupov/5 výstupov, všetko programovateľné

Voľby

• Štandardné rozhranie skenera: 1D/2D skener s
napájaním cez ethernet (POE) a ručný skener (USB)
• Rozhranie vzdialenej klávesnice
Jednoduchá denná údržba
• Každodenná starostlivosť o tlačovú hlavu: Utrite,

Riadiaca jednotka

vyčistite a otestujte lis

Tlačová hlava

Prenosné
užívateľské
rozhranie
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Vyhrazujeme si právo na změnu designu nebo specifikacee svých výrobků bez předchozího upozornění.
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web: http: www.ondrasek.sk
email: ondrasek@ondrasek.sk
tel: +420 558 639 611
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Servisné strediska:
Prešov
Turčianske Teplice
Nové Mesto nad Váhom
Nové Zámky
Malacky

Markem-Imaje
4th Floor, Centenary House
1 Centenary Way
Manchester M50 1RF
United Kingdom
Tél. : 0161 864 8100
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