inkjetová bezdotyková tlaè

LINX 5900
Táto inkjet tlaèiareò je ideálnou pre
znaèenie v modernej výrobnej linke.
Tlaèiareò je dodávaná s funkciami,
ktoré zodpovedajú aktuálnej potrebe a
vïaka možnosti jej ïalšej modernizácii
je pripravená pre prípadné požiadavky
zmien vo výrobe.

Moderné znaèenie vo výrobnej linke
Štandardnou konfiguráciou tlaèiarne je znaèenie v 3 riadkoch,
tlaè textu, grafiky a loga, možnosti prenosu správ pomocou
USB a kapacita pamäte pre uloženie 1000 správ.
Tlaèiareò umožòuje implementáciu týchto aj ïalších funkcií
pod¾a meniacich sa potrieb, napr. LinxInsight®, ktorý umožòuje
ovláda tlaèiareò na dia¾ku cez PC alebo smartphone, aplikácia
QuickSwitch®, ktorá umožòuje výber a zmenu tlaèenej správy
pomocou snímaèa èiarových kódov.
Nízke prevádzkové náklady
LINX 5900 disponuje servisným intervalom až 6000
prevádzkových hodín. Menší poèet servisných dielov a
automatický preplach tlaèovej hlavy zabezpeèujú minimálne
náklady na údržbu. Systém kontroly SureFill® zamedzuje
použitie nesprávnych náplní a tým znižuje riziko výrobných
prestojov.
Nepretržitá prevádzka výrobnej linky
Nerezový kryt s ochranou IP55 a kompaktné prevedenie
tlaèovej hlavy umožòujú vysokú spo¾ahlivos tlaèiarne aj v
nároèných výrobných podmienkach. Jednoduché ovládanie a
nastavenie správ, servisný interval až 6000 hodín zabezpeèujú
prevádzku bez zbytoèných prestojov.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Tlaèová hlava
Ve¾kos trysky
Poèet riadkov
Výška znaku
Maximálna rýchlos
Maximálny poèet znakov/sek.
Vo¾ba tlaèe High Speed a SuperHighSpeed
LINX 5900
LINX 5900 Solver (úspora solventu)
LINX 5900 DC (mliekarenský priemysel)
LINX 5900 BC (nápojový priemysel)

MINI
50 µ
1 alebo 2
1,4 - 4,6 mm
6,83 m/s
2667

ULTIMA*
62 µ
1,2 alebo 3
1,8 - 7,8 mm
6,25 m/s
2222

MIDI*
62 µ
1,2 alebo 3
1,8 alebo 8,8 mm
6,28 m/s
1905

ULTIMAplus
75 µ
1,2 alebo 3
2,1 - 9,5 mm
7,28 m/s
2133

MIDIplus
75 µ
1,2 alebo 3
2,1 - 10,7 mm
2,1 m/s
821

* - pre niektoré atramenty nahradia typy Ultima a Midi tlaèové hlavy Ultima A a Midi A
Základné vlastnosti
- jednoduché vytváranie a editácia správy pomocou riadenej ponuky WYSIWYG
- systém SureFill® zabezpeèuje kontrolu dopåòaných spotrebných materiálov
- integrovaná klávesnica QUERTY (skutoèná ve¾kos)
- systém FullFlush® pre automatický preplach tlaèovej hlavy
- systém LinxInsight® - ovládanie tlaèiarne na dia¾ku
- USB port pre kopírovanie a zálohu správ a nastavenie tlaèiarne
- automatické vypnutie napájania
- automatická diagnostika
- dynamický servisný interval až 6000 hodín
- heslom chránené funkcie
- dynamická pamä pre správy a logá (až 1000 bežných správ)
- 1/4 VGA farebný displej s podsvietením
Programové a tlaèové možnosti
 fixný a variabilný text
 znaèenie èísla šarže, èasu
a výpoèet dátumu spotreby
 èíslovanie výrobkov
 kódovanie zmien
 tlaè grafiky a logá








Oznaèovacie hlavy
 2 m kábel
 4 m kábel
 Prívod vzduchu do oznaè. hlavy

 90°oznaèovacia hlava
 Skosená oznaè. hlava
 Midi skrátená rohová hlava (pre 7300, Solver, dåžka 130mm)

rozhranie pre vzdialenú komunikáciu
otoèenie tlaèe znakov
možnos vytvára a editova správu v priebehu tlaèe
vo¾ba flexibilného spustenia tlaèe
poèítaèový softvér LogoJet pre vytváranie správ
import loga v bitmapovom formáte

Prípojky / rozhranie
 Rýchlostný snímaè
 primárny a sekund. snímaè produktu
 USB, RS 232
 Externý jednoduchý alarm
 Ethernet
 Paralelný I/O
 Hromadné spúšanie tlaèiarní z jedného snímaèa produktu
Prevádzkové parametre
Kryt
Krytie štandardné
Vlhkos
Napájanie

celonerezový
IP 55
10-90% bez kondenzácie
90-240V, 50/60Hz
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