
Tlaèiareò I-MARK SX 7 vhodná pre 

tlaè jedného riadku a I-MARK SX 16 

pre tlaè do dvoch riadkov.

Oznaèovacie hlavy sú úsporné a 

¾ahko použite¾né. Tlaèiarne s 

jedineèným dizajnom a rýchlou 

preplachovacou funkciou sú 

navrhnuté tak, aby vydržali èo 

najdlhšie i vo ve¾mi nároèných 

podmienkach.

Jednoduchý systém

Jednoduché ovládanie

Variabilita fontov

Spo¾ahlivos�

Každý systém je dodávaný kompletný, pripravený pre 
inštaláciu do výrobnej linky v priebehu nieko¾kých 
minút. Riadiaca jednotka, atramentový systém a 
tlaèová hlava sú integrované do jedného zariadenia. 
Pre spustenie tlaèiarne sa jednoducho zapne 
napájanie a vloží sa atrament do zásobníka. K tlaèiarni 
je dodávaný jednoduchý držiak, ktorého polohu je 
možné jednoducho meni� z horizontálnej polohy (tlaè 
z boku) do vertikálnej polohy.

Ikony umožòujú jednoduché vyberanie správ, ich 
tvorbu  a nastavenie tlaèiarne. Funkèné klávesy sú 
navrhnuté tak, aby užívate¾ovi zjednodušili prácu so 
správami, ušetrili èas a minimalizovali chyby. 
Jednoduché programovanie názvu produktu, 
informácie o linke, aktuálny èas a dátum, poèítadlo a 
nahraná grafika.

Ve¾kos� znakov pri zariadení SX-7 je od 10 mm  do 13 
mm  a pri zariadení SX-16 je výška znakov od 10 mm  
do 32 mm.
Pre tlaè jedného alebo dvoch riadkov ponúka široký 
rozsah ve¾kosti fontov. Tlaèiareò I-MARK SX 7/16 
používa tlakové zásobníky atramentu, z toho dôvodu 
nie je potreba externého èerpadla pre  atrament.
Operátor je vèas upozornený na nízku hladinu 
atramentu v zásobníku.

Preverený systém Drop-on-Demand je zárukou 
spo¾ahlivosti a nenároènosti na údržbu. Tým, že 
systém používa len atrament znižujú sa Vaše náklady 
na tlaè  a prevádzku.
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Zloženie tlaèiarne
Riadiaca jednotka s vbudovanou klávesnicou a  
potlaèovacou hlavou
4 riadkový podsvietený 128 x 64 grafický displej
7 ventilová nebo 16 ventilová potlaèovacia hlava
Napájací zdroj a kábel 90-230 V, 50/60 Hz
Stojan a držiaky

Ve¾kos� fontov
SX-7
5 X 5 font   
7 X 5 font  (13 mm)

SX-16
5 X 5 font  (10 mm) 
7 X 5 font  (13 mm) 
9 X 7 font  výška znaku (19 mm) 
14 X 10 font  výška znaku (28 mm) 
16 X 10 font  výška znaku (32 mm) 

Typy písma
Tuèné, obrátené, zrkadlené

Funkcie softvéru
Èas a dátum
Dátum spotreby, kód zmeny
Alfanumerické poèítadlo, kódy dávky
Automatické nastavenie rýchlosti tlaèe
Vytváranie grafiky, obrázkov (SX-16)
3 úrovne ochrany heslom

Správy
Poèet správ - 100
Dåžka správy  - 2000 bodov

Rýchlos� tlaèe 
60 metrov/min

Horúce klávesy
Štart, stop, indikácia tlaèe
Výber správ
Editácia textu
Editácia poèítadla

výška znaku (10 mm)
výška znaku 

výška znaku 
výška znaku 
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