Trident Piezo technológia

VIAjet T - Series

VIAjet T-Series - umožòuje tlaè alfanumerických správ a obrázkov s vysokým rozlíšením znakov a vynikajúcou
èitate¾nosou èiarových kódov na poréznych materiáloch. Tlaèové hlavy T-Series umožòujú vertikálnu a horizontálnu
tlaè na širokú paletu materiálov až s 35% úsporou atramentu v porovnaní s inými znaèkami tlaèových hláv.
Tlaèové hlavy vysokého rozlíšenia - VIAjet T-Series sú ovládané riadiacou jednotkou MPERIA, ktorá zaisuje efektívnu
údržbu správ pre viaceré tlaèiarne na nieko¾kých výrobných linkách. Široká ponuka naformátovaných a konfigurovate¾ných
poèítadiel, èíslovanie šarže, pole pre užívate¾ský text a symbolika pre èiarové kódy u¾ahèujú tvorbu a výber správ pomocou
intuitívneho rozhrania dotykovej obrazovky.
Bezproblémová integrácia so systémami ERP/MRP/WMS eliminuje možnos vzniku chýb pri kódovaní. Možnos rozšírenia
platformy MPERIA umožòuje prida pod¾a potreby ïalšie tlaèové hlavy alebo doplni novú tlaèovú technológiu, èo prispieva
k maximálnemu využitiu investícií do tohto systému.

K dispozícii je
- tvorba obrázkov a kódov s výškou 10 cm pomocou jednej hlavy alebo kombinácia hláv až do výšky tlaèe 10 m
- unikátny automatický/manuálný èistiaci systém zabezpeèuje vysokú kvalitu tlaèe a znižuje spotrebu atramentu
- horizontálna tlaè s modelom T100 a vertikálna s modelom T100S
- možnos vzdialenia tlaèovej hlavy od výrobku s modelom E tlaèovej hlavy až na 6 (Barcode) alebo 12 (text)mm
- možnos automatického / ruèného èistenia systému, ktorý udržuje dokonalú kvalitu tlaèe a znižuje spotrebu atramentu
- zobrazenie náh¾adu pre každú výrobnú linku, detailný náh¾ad na aktuálnu tlaè. správu v reálnom èase

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
MPERIA
Riadiaca jednotka MPERIA ponúka:
- riadenie viacerých výrobných liniek
- mix rôznych inkjetových technológií
- vyskladanie tlaèových hláv pre dosiahnutie vyššieho popisu a
rozlíšenia
- rozhranie s dotykovou obrazovkou
- integrovanú databázu
- verzie IP 20 / IP65
- možnos pripojenia k poèítaèovej sieti
- jednoduchú tvorbu a úpravu správ
- špeciálne pluginy pre jednotlivé aplikácie
- viaceré užívate¾ské úrovne chránené heslom
- obrazovky riešenia problémov a údržby
- priestor pre uloženie neobmedzeného množstva správ, dåžky
správ, obrázky/logá, typov èiarových kódov a kódov èasu, atï
- ve¾kos obrazovky 7" - 15" (15” verzia s vyšším IP)
- integrovaný editor obrázkov
- virtuálny simulátor
- intuitívne usporiadanie programov
- ovládanie Windows/Codesoft
- písmo TrueType, èiernobiele a farebné obrázky
- sprievodcu inštaláciou / konfiguráciou
- podpora rôznych jazykov
Komunikácia a sieové pripojenie:
- Ethernet s možnosami pripojenia systému ERP, poèítaèov a
programovate¾ných automatov PLC
- dia¾kové ovládanie pomocou VNC

Možnos tlaèe:
- statické a dynamické textové pole, logo, dátum a èas,
sekvenèné a dávkové poèítadlá, písma TreuType s
nastavením intenzity, obojsmerná tlaè
- èiarové kódy (ITF, ITF-14, Code 39, EAN 8, EAN 13, UPCA, Code 128, GS1-128, GS1-Databar, GS1-Databar, GS1Datamatrix, QR kódy)
Poznámka: Podrobnejšie informácie o riadiacej jednotke MPERIA sú
uvedené v Technickej špecifikácii MPERIA

ATRAMENTOVÝ SYSTÉM:
- bezpeèný, nenatlakovaný zásobník
- èisté atramentové kazety 500 ml a 125 ml
- špeciálny systém èistenia atramentu recykluje atrament a
minimalizuje spotrebu (s výnimkou modelu T100S)
- integrovaná filtrácia atramentu
- upozornenie pri nízkom stave atramentu
ATRAMENTY:
- špeciálne navrhnuté pre porézne povrchy
- skladovate¾nos až 12 mesiacov
- vynikajúca svetlostálos, tlaè bez rozpíjania
- netoxické, nehor¾avé, odolné voèi vode
- AccuScan - ink èierny, ink pigment: modrý a èervený
- EasyCode - ink èierny, modrý, èervený a zelený
- možnos doplni ïalšie farby na požiadanie zákazníka

AccusScan

EasyCode

TLAÈOVÉ HLAVY

T100
T100S

Rozlíšenie

Min. ve¾kos
znaku

Max. ve¾kos
správy

Max. tlaè.
rýchlos(1)

192 DPI vert.
64-640 DPI horiz.
192 DPI vert.
64-640 DPI horiz.

2 mm (5/64”)

100 mm (4”)

81 m/min (276 stop/min)

2 mm (5/64”)

100 mm (4”)

81 m/min (276 stop/min)

2 mm (5/64”)

50 mm (2”)

2 mm (5/64”)

100 mm (4”)

2 mm (5/64”)

100 mm (4”)

192 DPI vert.
64-640 DPI horiz.
192 DPI vert.
T100E
64-640 DPI horiz.
T100SE 192 DPI vert.
64- 640 DPI horiz.
T50E

105 m/min
(345 stop/min)
105 m/min
(345 stop/min)
105 m/min
(345 stop/min)

Max. vzdialenos
hlavy(2) od výrobku
6 mm (1/4”) - text
3 mm (1/8*) - Barcode
6 mm (1/4”) - text
3 mm (1/8*) - Barcode
12 mm (1/2”) - text
6 mm (1/4*) - Barcode
12 mm (1/2”) - text
6 mm (1/4*) - Barcode
12 mm (1/2”) - text
6 mm (1/4*) - Barcode

Orientácia
tlaèe
Horizont.
zo strán
Vertikálne
nadol
Horizont.
zo strán
Horizont.
zo strán
Vertilálne
nadol

Rozmer tlaè. hlavy
(Š x V x D)
364 x 216 x 457 mm
224 x 133 x 1042 mm
364 x 216 x 457 mm
364 x 216 x 457 mm
224 x 133 x 1042 mm

tlaèová hlava typ S pre vert. tlaè
(1) - viac info o riadiacej jednotke MPERIA nájdete na Datasheet MPeria
(2) - je možné dosiahnu aj vyššiu rýchlos ako 200 m/min v závislosti od
viacerých faktorov

zásobník atramentu

Napájanie:
90 - 240V, 50/60 Hz, 2,5 A
Prevádzkové podmienky: IP 40
Teplota:
0 - 40 0C (v závislosti od atramentu)
700 mm
Vlhkos:
10 - 80% bez kondenzácie
Vlastnosti: Medzera medzi spodnou stranou tlaèovej hlavy a prvou tlaèovou tryskou je 23 mm.
K u¾ahèeniu inštalaèných obmedzení je možné nastavi dåžku a šírku tlaèovej hlavy natoèením nádrže s atramentom o 0-1800.
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