
systémy pro tisk a aplikace etiket

Naše technologie

Přínos pro vás

Řada 2000 získala ocenění iF a Red Dot

pro její výjimečný design. Je to jeden

z nejjednodušších a z pohledu operátora

uživatelsky nejpříjemnějších aplikačních

systémů na trhu.

Unikátní kompaktní design a speciální

otočné rameno poskytující vynikající

dlouhodobou investici. Nabízí vysokou

kvalitu tisku etiket při 100% čtení

čárových kódů.

Automatizace – automatizovaná tiskárna

s otáčivým aplikačním ramenem vyhovující

standardu GS1 pro paletové aplikace. Čtečka

čárových kódů garantující kvalitu tisku.

Provoz – rychlá výměna velké role etiket

se synchronizovanou výměnou termotransférové

pásky. Rychlý tisk a přesné umístění etiket čili

maximalizovaná provozuschopnost.

Připojení – flexibilní začlenění do sítě

se zabudovaným vysokorychlostním

komunikačním rozhraním a web serverem

dělá nastavení a aktualizace velmi jednoduché.

Bezpečnost – funkce automatického vypnutí

pro zvýšenou bezpečnost operátora. Nouzová

stop tlačítka.

paletový



• Vlhkost: 20% - 85% bez kondenzace
• Elektrické napájení: 110/240 V, 3A,

50/60 Hz
• Příkon: 100 W
• Přívod vzduchu: 6 barů, suchý, čistý
• Hmotnost: 130 kg (bez spotřebního

materiálu)

• Stav tiskárny v 26 jazycích
• Ovládací panel; start, tisk, pauza
• Zabudovány bezpečnostní prvky:

automatické přerušení dodávky vzduchu
v případě, kdy aplikátor zasáhne překážku

• Nouzová stop tlačítka
• Zabudovány interní hodiny
• 10 individuálně programovatelných čítačů
• Komunikační interface:

– Vysokorychlostní 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 pro čtečku čárových kódů

• Metoda tisku: termotransférový nebo
přímý termální tisk

• Maximální šířka tisku: 168 mm
• Rozlišení: 203 dpi (8 bodů na mm)
• Rozlišení: 300 dpi (12 bodů na mm)
• Maximální rychlost tisku 300 mm/s
• Otočné rameno pro jednostranné aplikace

a aplikace dvou přilehlých stran
• Cyklus aplikace etikety:

– Přímočarý pohyb: 7 vteřin
– Pohyb na stranu: 10 vteřin
– Pohyb na dvě přilehlé strany: 20 vteřin

• Levá a pravá verze (zepředu-ze strany,
zezadu-ze strany)

• Fonty: k dispozici je 16 druhů fontů
(Univers, CG Times, Letter Gothic, Coronet,
Swiss 721, Dutch 801, Monospace 821.
Optional: Nimbus Sans Global, Nimbus
Roman Global...)

• Možnost stažení True Type fontů
• Podpora nejběžnějších grafických formátů:

BMP, WMF, PCX, PNG, ICO, GIF, TIFF, JPEG
• Lineární čárové 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

• Typ: samolepící etikety
• Šířka etiket: DIN A5 148 x 210 mm
• Maximální role etiket: 350 mm, přibližně

2550 etiket na jednu roli etiket
• Vnitřní průměr jádra: 76 mm

• Světelná signalizace
• Rozšíření paměti použitím CF karty
• Čtečka čárových kódů
• Podlahový stojan a dokovací stanice

Tiskové možnosti Činnost Další vlastnosti

Specifikace
spotřebního materiálu

Volby

paletový - specifikace


