inkjetová bezdotyková tlaè

LINX 4900

LINX 4900 je tlaèiareò vhodná
pre dotlaè dátumu výroby, èísla
šarže, kódy pracovných zmien a
ïalších aktuálnych údajov v 1
alebo 2 riadkoch priamo vo
výrobnej linke

Jednoduchý štart a stop
Štart a stop tlaèiarne sa prevádza len jedným tlaèidlom. Všetky
modely tlaèiarne LINX majú automatické preplachovanie a
èistenie trysky.

Atramentový systém
Originálny systém merania viskozity TOF priamo v oznaèovacej
hlave jej umožòuje optimálne riadenie rýchlosti atramentových
kvapiek.

Ve¾koplošný podsvietený displej
Preh¾adný displej zaruèuje, že všetko èo píšete sa okamžite
zobrazuje.

Bezkonkurenèná potlaèovacia hlava
Vïaka mohutnému a kompaktnému prevedeniu je oznaèovacia
hlava odolná proti poškodeniu,
bez akéhoko¾vek
nastavovacieho prvku zaisuje vysokú stabilitu a spo¾ahlivos.
Elektromagnetický ventil osadený tesne pred tryskou
zabraòuje vytekaniu atramentu pri výpadku elektrického prúdu
a núdzovom odstavení.

Vode odolná membránová klávesnica
Umožòuje jednoduché a preh¾adné zadávanie správ do tlaèe a
ich nastavenie. Pomocou klávesnice jednoducho zadáte
funkcie ako automatický formát dátumu, èasu, zmeny,
èíslovanie výrobkov alebo len ich poèítanie.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Rozmery (mm)

Špecifikácia

578

Tlaèová hlava
ULTIMA
ULTIMA plus
Poèet riadkov
1-2
1-2
Výška riadkov (mm):
1,5 - 7,7 mm
2,6 - 8,8 mm
Maximálna rýchlos:
6,25 m/s
7,28 m/s
Max. poèet znakov/sek:
2222
2133
Možnosti rozšírenia na High Speed (HS) alebo Super High Speed (SHS)
Max. dåžka správy (poèet znakov):
682
Poèet znakov matríc:
9

Štandardné funkcie

483

240

Štart a vypnutie jedným tlaèítkom
Tvorba správ a editovanie pomocou menu
Integrovaná a vodovzdorná klávesnica
LCD displej s nastavite¾ným kontrastom (256 x 64 pixelov)
Nerezový kryt
Automatické preplachovanie tlaèovej hlavy
Automatické vypnutie po ukonèení samoèistiaceho cyklu
Výber z 21 jazykov (èeské menu)
Indikátor stavu na monitore (4 LED)
Plne diagnostický systém
Funkcia chránenia heslom

Programové a tlaèové možnosti
483

234

Fixný a variabilný text
Ve¾ké a malé písmená
Zhrubnutie tlaèe 9x
Výška, šírka znakov a funkcie oneskorenia
Diakritika
Automatický formát dátumu a èasu
Flexibilné možnosti zadávania
dátumu a èasu

Funkcie reálneho èasu
Postupné kódovanie
Postupné èíslovanie
Reverzná tlaè
Funkcia naèasovania správy
Tlaè grafiky / logá
Možnosti pripojenia k PC

Prevádzkové vlastnosti
642

Teplota
Vlhkos
Napájanie
Hmotnos

5 - 45 0C
10 - 90 % bez kondenzácie
90 -240 V, 50/60 Hz
21 kg

42
225
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