inkjetová bezdotyková tlaè

LINX 4900 BC
LINX 4900 BC je tlaèiareò
vhodná pre dotlaè dátumu
výroby, èísla šarže, kódy
pracovných zmien a ïalších
aktuálnych údajov v
potravinárskom priemysle pri
výrobe nápojov

LINX 4900 BC (tlaè na vlhké f¾aše) je najnovšia a najmodernejšia
tlaèiareò v oblasti priemyselných ink jet oznaèovacích zariadení.
Svojím zložením je vhodná predovšetkým do nároèných
prevádzok, najmä do nápojárskeho priemyslu. Práve preto bol
vyvinutý vysoko adhézny atrament 1058, ktorý je vïaka svojmu
zloženiu vhodný pre tlaè na sklo. Atrament rýchlo zasychá, je
výborne pri¾navý na sklo, PET, PLA, odolný voèi vlhkosti a chladu.
LINX 4900 BC ponúka komplexnú a rýchlu tlaè, väèší komfort
obsluhy, vyššiu spo¾ahlivos a tým aj nižšie nároky na údržbu.

Komplexné možnosti nastavenia
LINX 4900 BC dokáže tlaèi znaky, logá a symboly presne na
miesto, ktoré potrebujete oznaèi v 1 alebo 2 riadkoch priamo na
výrobnej linke. Ve¾ký farebný displej s jednoduchým menu
umožòuje ¾ahké a rýchle nastavenie správ.

Vysoká spo¾ahlivos
- povrch f¾aše sa vysuší pred kódovaním vzduchovými
stierkami
- jednoduché nastavenie
- zatavená hlava
- elektromagnetický ventil zabraòuje vytekaniu atramentu pri
výpadku elektrického prúdu

Bezúdržbová prevádzka
Automatický samoèistiaci preplachový systém umožòuje
bezporuchovú a takmer bezúdržbovú prevádzku i v tých
najnároènejších prevádzkach

Možnosti pripojenia
Pripojenie k centrálnej databáze umožòuje výber z daných typov
komunikaèných portov
- RS 232
- Ethernet
- Paralelný port

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Rozmery (mm)

Špecifikácia

590

Tlaèová hlava
Poèet riadkov
Výška riadkov (mm):
Maximálna rýchlos:
Max. poèet znakov/sek:
Max. dåžka správy (poèet znakov):
Kapacita pamäte
Poèet log v pamäti

ULTIMA A (62µm)
1-2
2,1 - 7,7 mm
6,25 m/s
2222
682
do 50 správ
až 100

Štandardné funkcie
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 26 jazykov (èeské menu)
Indikátor stavu na monitore (4 LED)
Plne diagnostický systém
Funkcia chránenia heslom

483

240
483

Programové a tlaèové možnosti
234

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

715

42

225

Prevádzkové vlastnosti
0

Teplota
5 - 45 C
Vlhkos
10 - 90 % bez kondenzácie
Napájanie
90 -240 V, 50/60 Hz
Hmotnos
20 kg
Krytie IP 55
Potreba pripojenia externého vzduchu (4 bary)

Vzduchové stierky

160

2 60

Funkcie reálneho èasu
Postupné kódovanie
Postupné èíslovanie
Reverzná tlaè
Funkcia naèasovania správy
Tlaè grafiky / logá

18

0

Príslušenstvo
Èistiace stanice
Vzduchové stierky
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