
Základnou myšlienkou pri vývoji zariadenia CodeRevo bolo zjednodušenie užívate¾ského prístupu, rýchle a pre užívate¾a komfortné 
nastavovanie, ovládanie zariadenia a to všetko v malom a cenovo dostupnom kompaktnom celku.
Ink-jet zariadenie CodeRevo je na inštaláciu jednoduché a priestorovo nenároèné. Použitie vysoko kvalitných dielov v rámci celého 
zariadenia, ako aj zmenšenie atramentového systému, zaruèuje bezproblémovú inštaláciu aj v priestorovo obmedzených výrobných 
prevádzkach.

CodeRevo spåòa vysoké požiadavky zákazníkov na oznaèovanie širokej škály výrobkov. 
V základnej výbave tlaèiarne patrí USB-k¾úè, slúžiaci na komfortný prenos správ, konfigurácie ale aj sie�ové pripojenie, ktoré  
umožòuje dia¾kový prístup na zistenie aktuálneho stavu zariadenia a prezeranie histórie tlaèe. Tlaèiareò je riadená pomocou displeja 
so 7" dotykovou obrazovkou. Na obrazovke je možné zobrazi� všetky informácie o systéme, taktiež sa tu vykonávajú zmeny 
konfiguraèného systému, ale aj tvorba a editácia tlaèených správ.

Ako prvé zariadenie svojho druhu, CodeCube obsahuje užívate¾ské prostredie, s ktorým sa pracuje nezávisle na jazyku a to 
pomocou grafických symbolov. Kompletné nastavenie výrobnej linky je možné docieli� prostredníctvom jednoduchého preh¾adného 
formulára, ktorý obsahuje všetky požadované parametre.
Bezproblémový servis a jednoduchá údržba rozoberate¾nej  tlaèovej hlavy a možnos� kontinuálnej tlaèe umožòujú nasadenie 
zariadenia do akejko¾vek výrobnej prevádzky. Tlaèový softvér s operaèným systémom “Windows CE” a viac ako 300 MB na uloženie 
správ, sú zárukou kvalitného a spo¾ahlivého výkonu popisovacieho zariadenia CodeRevo.

Bezproblémový servis a prevádzka zariadenia

 ¾ahko prístupné zásobníky pre atrament a solvent 
 jednoduché èistenie rozoberate¾nej tlaèovej hlavy, snímate¾ný kryt tlaèovej hlavy
 priamy prístup ku všetkých èastiam zariadenia vïaka rozoberate¾nému krytu zariadenia

Praktické použitie
 

Inovácia
 

•
•
•

Výhody zariadenia: 

• moderný vzh¾ad

• bezpeèná a spo¾ahlivá prevádzka

• intuitívne užívate¾ské prostredie

• 7" LCD farebný dotykový displej

• tlaè textu, grafiky, èiarových kódov

• jednoduchý prenos dát pomocou USB k¾úèa

Ovládacie tlaèidlá a informaèné hlášky 
zobrazné na displeji (tlaèidlo STOP, TLAÈ, 
množstvo INK a SOLVENT, Názov tlaèovej 
správy Poèet vytlaèených správ....,  

Všetky zvýraznené symboly, èíslice 
a šípky je možné stlaèením aktivova� 
a následne upravova�.
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CodeRevo 
Priemer trysky tlaè. hlavy: 55 70m
Raster: 5 - 24 bodov
Poèet riadkov: 1- 3 (pod¾a výšky znaku) 
Výška znaku: 5 - 8 mm
Vzdialenos� tlaèovej hlavy od výrobku: 5 - 15 mm
Pozícia tlaèovej hlavy: ¾ubovo¾ná
Max. dåžka tlaèenej správy: 20 m
Max. rýchlos�: 3 m/s

m,    

Možnosti tlaèe:
• fixný a variabilný text, grafika, logá, èiarové kódy

0 0 0 0• zrkadlenie, zhrubnutie, inverzia a rotácia tlaèe (0 ,90 ,180  a 270 )
• horizontálna a vertikálna tlaè, proporcionálne roztiahnutie tlaèe
• nastavenie rôznych druhov formátu dátumu a èasu, sekvenèné èíslovanie
• možnos� definova� štart tlaèe - externý enkóder, fotobunka, fixný interval alebo definovanie rozostupov 
výrobkov

Popisovacie zariadenie:
• 
•
•
•
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• 
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• rozhranie 
• 
• 
•
• 
• 
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snímate¾ný nerezový kryt IP 54
 rozmery 244 x 361x 246 mm
 hmotnos� (vèítane tlaèovej hlavy) 13 kg
 2  zásobníky na INK a SOLVENT 1 l 
7” dotykový LCD displej - slúži na ovládanie zariadenia, na tvorbu a editáciu správ, na definovanie podmienok 
tlaèe, požadovaných parametrov tlaèe a tiež na zobrazenie aktuálnych stavov tlaèiarne
tlaèidlá START, STOP, poèítadlo tlaèe, množstvo INK a SOLVENT v  zásobníkoch, názov tlaè. správy, 
zobrazenie aktuálne tlaèenej správy,...

 alfanumerická dotyková klávesnica, svetelná signalizácia stavu zariadenia 
 grafické menu s možnos�ou výberu jazyka, graf. WYSIWYG editor
automatická kontrola viskozity atramentu
 možnos� definova� 4 úrovòové heslo
 prenos dát, tvorba a editácia správy  pomocou Ethernet a USB k¾úèa 
Network pripojenie, nastavenie pevnej a dynamickej IP - Adresy
WEB Interface - umožòuje prezera� stav zariadenia a históriu tlaèe na pripojenom PC pomocou ¾ubovo¾ného 
prehliadaèa

Ethernet, USB
detekcia produktov signál štartu tlaèe, enkóder
vstupy/výstupy 2 x Vstup / 2 x Výstup /Výstup svetelnej signalizácie
 pamä� 6 MB
prenos dát Ethernet, USB k¾úè
diagnostika graf. IO reál. èasu
 možnos� pripojenia externý enkóder, fotobunka

Tlaèová hlava:  
•
•
•

Prevádzkové podmienky: 
•
•
•

 
 rozmery 40 x 40 x 186 mm            
 hmotnos� 3 kg                               
 dåžka kábla  3 m                            

       

0 teplota 5 - 45  C
 vlhkos� 10 - 90 % bez kondenzácie
 napájanie 90 - 240 V, 50/60 Hz, 100 VA
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