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TLAČIAREŇ PRE EXTRUZIU

ZVÝŠTE SVOJU PRODUKTIVITU

Tlačiareň špeciálne vyvinutá pre káblovy priemysel. Kvalita tlače je zaručená vďaka
kombinácii špeciálneho atramentového okruhu a nového dizajnu tlačovej hlavy, a to
dokonca aj na tmavom povrchu s optimalizovanými TCO.
MAXIMÁLNE VYUŽITE SVOJ PREVÁDZKOVÝ ČAS A OPTIMALIZUJTE NÁKLADY
Až 3,000* km
označených káblov bez
čistenia tlačovej hlavy.

ZNÍŽENÉ TCO
znížená spotreba
atramentu o 20%**
bez vplyvu na kontrast.

ZNÍŽENÁ spotreba
riedidla na
3 ml/hod.
pri 20 °C.

RÝCHLEJŠIA
O 20%*** rýchlosť
tlače až 1 000 m/min
na izolované vodiče
a optické vlákna.

smart

POUŽÍVATEĽSKÉ
PROFILY pre
rýchlejší prehľad
dĺžky správy.

riadenie spotrebného
materiálu,
s automatickým
nastavením.

PRECÍZNA ZA VŠETKÝCH OKOLNOSTÍ
Presná tlač na
najmenších kábloch
(1 mm).

Presná tlač pri použítí
integrovanej funkcie metrovania:
tolerancia 2 mm.

ŠPECIÁLNE ATRAMENTY NA DOSIAHNUTIE
VYSOKÉHO KONTRASTU A PRIĽNAVOSTI SPRÁV

Vysoko kvalitné atramenty vyvinuté špeciálne pre extrudované výrobky sú zárukou trvalej kontrastnej tlače aj na
problémových materiáloch a určené do veľmi náročného prostredia.
PRÉMIOVÁ RADA ATRAMENTOV VHODNÁ
DO RÔZNYCH PROSTREDÍ
• Rýchloschnúce a stále atramenty.
• Atramenty odolné voči UV žiareniu, automobilovým
kvapalinám, vodnému kúpeľu, vulkanizácii, atď...

VYSOKO ODOLNÝ POPIS DOKONCA AJ NA PE
MATERIÁL
Špeciálne vyvinuté atramenty za účelom dosiahnutia
perfektného konstrastu a priľnavosti na širokú škálu
rôznych povrchov (PVC, PE, LSZH, PP, atď.).

ŠIROKÁ ŠKÁLA FARIEB
Čierna, biela, oranžová,
modrá zelená, červená a žltá.

* Meranie založené na vytlačených 190 miliónoch znakov.
** TCO: Celkové náklady na prevádzku. Porovnávané s inými konkurenčnými modelmi v rovnakej kategórii.
*** Porovnávané s iným konkurenčnými modelmi v rovnakej kategórii.

OZNAČOVANIE VÝROBKOV - ATRAMENTOVÁ TLAČIAREŇ MALÝCH ZNAKOV - 9450 E

ŠPECIFIKÁCIA - 9450 E

TLAČOVÉ MOŽNOSTI

▶ Tlačová hlava s jednou tryskou
▶ Hlava G (rozlíšenie tlače 71 dpi) alebo hlava M (rozlíšenie tlače 115 dpi)
▶ Až 5 riadkov
▶ Rýchlosť tlače: až 1 000 m/min
▶ Výška fontu: od 5 do 32 bodov
▶ Veľkosť písma: od 1 do 11 mm
▶ Veľký výber 1D a 2D čiarových kódov: EAN8/EAN13/GS1-128/UPCA
UPCE čiarové kódy, kód 39, kód 128, 2 z 5 Datamatrix, QR kód
▶ Veľký výber znakov (latinské, arabské, cyrilika, hebrejské, japonské, čínske,
kórejské, atď.)

ČINNOSTI

▶ Knižnica správ (až 1 000 správ)
▶ Veľký výber jazykov pre ovládanie tlačiarne
▶ WYSIWYG 7-palcový dotykový displej: zobrazenie zostávajúcej kapacity
tlače v reálnom čase (vyjadrené v hodinách a počtom správ); integrovaná
podpora a výstražný systém; zjednodušené riadenie správ a tlače;
vytvorenie používateľských profilov; sledovanie spotreby a využitia
tlačiarne
▶ Dodatočné možnosti používateľského rozhrania; metrovanie, prekladanie
2 správ, zmena parametrov počas výroby, rýchly prístup k nastaveniu
čítača, komínové písmo, DIN režim
▶ USB a SD porty
▶ Kontrola rýchlosti trysky zaručujúca kvalitné značenie
▶ Automatický výber fontu v závislosti na rýchlosti tlače a vzdialenosti hlavy
od objektu
▶ Špecifický atramentový okruh pre akýkoľvek typ atramentu
▶ Široká ponuka atramentov: rôzne aplikácie, vysoko kvalitná tlač alebo
kontrastné značenie dostupné Ketone-free a MEK-free atramenty
▶ Utesnené zásobníky 0,8 litra vo vyhotovení eliminujúcom zámenu
▶ Rýchle zapojenie príslušenstva (fotobunka, enkóder, svetelná signalizácia)
▶ Parent/child pripojenie
▶ Pripojenie cez ethernet
▶ Špecifické nastavenie údajov

Tlačová
hlava

ĎALŠIE VLASTNOSTI

▶ Hmotnosť: 25 kg
▶ Inštalácia na stôl, stojan, na stenu
▶ Vysoko flexibilný 3 metrový kábel
▶ Tlačiareň vo vyhotovení z nerezovej ocele
▶ Krytie IP56 bez použitia stlačeného vzduchu
▶ Prevádzková teplota: 0 - 45°C podľa typu atramentu
▶ Vlhkosť: 10% - 90% bez kondenzácie
▶ Elektrické napájanie: 100 - 120 V alebo 200 - 240 V
s automatickým prepínaním, frekvencia 50/60 Hz, príkon 60 VA

VOĽBY

▶ Súprava pre pretlak v hlave
▶ Krytie IP66 (potrebný prívod vzduchu)
▶ 9450 Ec pre pigmentové atramenty
▶ Rozšírený autonómny kit
▶ RS-232/422, paralelný interface, množstvo možnosti I/O pre
diaľkové ovládanie
▶ Ultra-flexibilný 6 metrový kábel

PRÍSLUŠENSTVO

▶ Možnosti inštalácie na stojany (nerezové alebo hliníkové),
umiestnenie na stôl alebo stenu
▶ Stojan (nerezový) a rôzne držiaky tlačovej hlavy
▶ Fotobunka, enkóder, svetelná signalizácia (24 V)

Softvér

▶ Kompatibilný s CoLOS Create Professional a CoLOS Enterprise
▶ Vytváranie loga s CoLOS Graphics
▶ Kompatibilita OEM komunikačného protokolu: Komax, Schleuniger,
atď.
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Vyhradzujeme si právo na zmenu dizajnu a/alebo špecifikáciu našich výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia.

ONDRÁŠEK Slovakia s.r.o.
Horná 1632
022 01 Čadca
http: www.ondrasek.sk
email: obchod@ondrasek.sk
tel: +421 414 332 005
fax: +421 414 332 006

Servisné strediská:
- Prešov
- Turčianske Teplice
- Nové Mesto nad Váhom
- Nové Zámky
- Bratislava
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