SmartDate® X45

PRIDANÁ HODNOTA PRE VÁS

Termotransferová tlač
SmartDate X45 je navrhnutá pre stredne náročné aplikácie, poskytuje vysoko kvalitnú tlač na flexibilných fóliach rýchlosťou
až 220 taktov za minútu. Jej plne intuitívne používateľské rozhranie 10,1” zjednodušuje každodennú prevádzku a poskytuje
najcennejšie informácie, ktoré potrebujete k optimalizácii a zlepšeniu celkovej efektivity zariadenia (OEE) pomocou hlásenia
MI Sigma.

SmartDate vylepšená skúsenosťami
¡¡

Optimalizované sledovanie údajov OEE
Tlačiareň je možné nakonfigurovať tak, aby monitorovala Vašu najdôležitejsiu
výrobu, ukazovatele priamo z domovskej obrazovky, napr. rýchlosť balenia,
priepustnosť, dostupnosť.

¡¡

Výukové programy pre zjednodušenie každodenných činností
Animovaná nápoveda a návody “Ako na to” poskytujú pokyny pre nastavenie a
postupy každodennej údržby, aby bola zabezpečená stála kvalita tlače.

¡¡

Konfigurátor profilu pre bezchybnú prevádzku
Konfigurovateľná funkcia hesla profilu (operátor, supervízor a technik) riadi
prístup a obmedzuje ľudskú chybovosť.

10,1” farebný dotykový panel ponúka plno intuitívne
používateľské prostredie a poskytuje jednoduchú
obsluhu iba niekoľkými kliknutiami.

Vysoko výkonná tlač
¡¡

Podporuje Vaše marketingové kampane
Funkcia unikátneho kódovania* umožňuje jedinečné kódovanie na každom
balení.

¡¡

Eliminuje chybné výtlačky a chráni Vašu značku
Jednoducho inštalovateľný systém SmartDate Detect-Plus* okrem systému
detekcie mŕtvych bodov* kontroluje a potvrdzuje prítomnosť, polohu a kvalitu
označenia na každom balení a priamo na používateľskom rozhraní 10,1”.

¡¡

Dosahuje vynikajúcu rýchlosť tlače
Rýchlosť tlače je možné nastaviť od 30 mm do 600 mm za sekundu, čo
umožňuje 220 označených balení za minútu pri 300 dpi.
Ideálna pre viacriadkové označovanie vrátane textu, loga a
čiarových kódov.

Bezkonkurenčná a nákladovo efektívna
spoľahlivosť
¡¡

Nulová preventívna údržba
Robustný, priamy pohon pásky a vzhľad kazety, ktoré neobsahujú žiadne
opotrebovateľné diely.

¡¡

Prispôsobená pre Vašu výrobnú linku
Voľba medzi krokovou alebo kontinuálnou tlačovou hlavou 32 mm alebo
53 mm.

¡¡

Až o 15%** viac výtlačkov z jednej pásky
Veľký výber pások podľa typu a potreby Vášho balenia.
K dispozícii sú tri typy pások: SmartDate Xtra, SmartDate
Xceed a SmartDate Xpert.

* Voliteľné ** V porovnaní s inými konkurenčnými modelmi.

Redefine the possiblesm

SmartDate X45 - Špecifikácia
Tlačové možnosti

Ďalšie vlastnosti

• T lačová rýchlosť:
– Kroková: do 600 m/s
– Kontinuálna: od 30 mm/s do 600 mm/s
•	Oblasť tlače:
– Kroková: 32 mm alebo 53 mm x 75 mm
– Kontinuálna: 32 mm alebo 53 mm x 250 mm
•	Charakteristika tlače:
– Automatické nastavenie tlačovej hlavy
– Detekcia chybných bodov tlačovej hlavy
– Rýchla výmena tlačovej hlavy
– Kroková a kontinuálna tlač
– Jednoduchá zámena ľavá - pravá bez potreby ďalších dielov
– Priemerná medzera medzi tlačou 0,5 mm
– Automatické kódy smien a sériové čísla
– Mnohopočetné premenné polia s používateľským vstupom s alfanumerickými
znakmi
– Režim s vysokou rýchlosťou balenia
• Režim úspory pásky: Radiálna úspora pásky, Prekladaný režim, Radiálny režim 1,
Radiálny režim 2, Radiálny prekladaný, Medzera, Radiálna mezera, Krok dopredu
•	Špecifikácia tlače: plná podpora true typov fontov zahŕňajúca rímske znaky a
symboly. Tlač reálneho času, dátumu a automatický update dátumu spotreby,
čiarové kódy, ITF, Code 39, Code 128, EAN 128, EAN 8, EAN 13, UPC A, UPC E, RSS
linear, PDF 417, ID Matrix, QR a RSS čiarových kódov

Činnosť

•
•
•
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•
•
•
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Detect-Plus: detekcia potlačenej fólie
Tlač unikátnych kódov
Možnosť ochrany IP vhodná na čistenie tlakovou vodou
WEB Browser a podpora VNC
Montážny držiak
Enkóder
Ochranná sada IP pre nainštalovanú SmartDate X45
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Voliteľné príslušenstvo

• Obsahuje CoLOS® Free 6.0 pre návrh jednoduchých správ

•	
Používateľské rozhranie: 10,1” farebný dotykový panel s rozmermi 1024 x 600 pre
výber správ, vloženie premenných, diagnostiku a systémove nastavenie.
• Funkčnosť MI Sigma
• Pokročilé sledovanie stavu a dostupnosti
6
•	
Konfigurovateľná domovská obrazovka používateľa
•	
Animované nápovedy: montáž pásky, čistenie tlačovej hlavy, výmena tlačovej
hlavy
• Jednoduché nastavenie tlače
D
• Master/slave funcia umožňujúca, aby Master riadil až 7 slave
• Konfigurovateľná ochrana heslom
•	
WYSIWYG náhľad tlače tlačenej správy, zobrazenie zostávajúcej kapacity tlače v
reálnom čase vyjadrené v hodinách a počte výtlačkov
• Plná diagnostika (rýchlosť balenia, rýchlosť)
• Robustné LED indikátory stavu na tlačiarni
• Webový diagram pre rýchle zmeny pásky
•	
Hardvérové rozhranie: Vstupy: „print go“ a 1 konfigurovateľný vstup Výstupy:
porucha, varovanie a 2 konfigurovateľné výstupy
•	
Softvérové rozhranie: USB na sťahovanie obrázkov, nastavenie
dátových súborov.
C
RS232, komunikačný štandard Ethernet. Komunikačné protokoly pre PC, PLC a
baliace stroje, vrátane webov pre
diaľkové ovládanie serveru5
6
6

• Materiál: k dispozícii termotransférová páska v rôznych typoch a farbách
• Maximálna dĺžka pásky: až 1100 m
• Minimálna šírka pásky: 20 mm
• Maximálna šírka pásky: 55 mm
• Hmotnosť: Tlačiareň: 7,8 kg, Farebná riadiaca jednotka: 4,5 kg
•	
Elektrické napájanie a vzduch: napätie 90 V - 264 V s automatickým spínaním,
frekvencia 47 Hz - 63 Hz, príkon 150 VA
• Zdroj vzduchu 6 bar/90 PSI (maximum) suchý, čistý
• Spotreba vzduchu: znížená na 0,4 ml/tlač pri 2,5 baroch
• Prevádzková teplota: 0 - 40 °C
• Vlhkosť: 10% až 90% bez kondenzácie

Re

Design

Des

D_JO

Creati

13.SE

- Rohs compliant according to 2011/65/EU & 2003/1

