termotransférová tlaè

LINX TT 750

Termotransferová tlaèiareò Linx TT 750
- ponúkaná v dvoch verziách 32 a 53, pod¾a požadovanej
šírky tlaèovej správy 32 mm alebo 52 mm
- ideálne riešenie pre tlaè ¾ubovo¾nej správy na obalový
materiál v mnohých priemyselných aplikáciách s kvalitou
tlaèe 300 DPI a s rýchlosou tlaèe do 750 mm/s
- vhodná pre tlaè správ ako napr. minimálna trvanlivos,
aktuálne dáta, èíslo zmeny, èiarové kódy, logá a ïalšie
informácie o produkte (zloženie, suroviny,...)
- vïaka motorovému pohonu pracuje bez požiadavky na
pripojenie stlaèeného vzduchu

Zníženie celkových nákladov na prevádzku tlaèiarne
Pracuje bez požiadavky na stlaèený vzduch
- zníženie nákladov na inštaláciu aj prevádzku tlaèiarne pri zachovaní všetkých požiadaviek
vrátane kvalitnej tlaèe
Rozšírená ponuka tlaèiarní a ttr pásky
- pre lepšie splnenie požiadaviek tlaèe a výrobnej linky
Optimalizácia využitia ttr pásky
- ponúka možnos výberu z 3 režimov nastavenia pásky:
radiálny, prekladaný a prerušovaný
Zvýšená doba prevádzkyschopnosti tlaèiarne

Radiálny režim nastavenia Ttr pásky

Rýchla a jednoduchá výmena ttr pásky
- jedným stlaèením tlaèidla kazetového systému
Zvýšenie efektívnosti výrobnej linky a zníženie intervalov výmeny ttr pásky
- dåžka tlaèovej pásky až 1200 m
Optimálny poèet dielov
- jednoduchá výmena náhradných dielov, tlaèovej hlavy a ttr pásky
Jednoduché používanie
Jednoduché nastavenie a kontrola kvality tlaèe
- prítlak tlaèovej hlavy sa nastaví v užívate¾skom rozhraní
Jednoduchá výmena ttr pásky
- vïaka jednoduchému kazetovému systému, ktorý bol navrhnutý tak, aby minimalizoval
chyby
Jednoduchá výmena ttr hlavy
- vïaka vylepšeným vlastnostiam tlaèovej hlavy a tiež vïaka plochému káblu, ktorý je
súèasou ttr hlavy je výmena hlavy jednoduchá a bezproblémová
Jednoduchá obsluha tlaèiarne
- vïaka intuívnemu ovládaniu na dotykovom displeji

Prekladaný režim nastavenia Ttr pásky

Prerušovaný režim nastavenia Ttr pásky

Technické údaje:
Riadiaca jednotka
(poh¾ad zhora)

Riadiaca jednotka
(poh¾ad spredu)

Tlaèová jednotka TT750

Tlaèiareò

Linx TT 750

Kroková tlaè
Kontinuálna tlaè
Vlastnosti tlaèovej hlavy

*
*
32 mm, 300 DPI, 12 bodov/mm
53 mm, 300 DPI, 12 bodov/mm
32 mm (šírka) x 75 mm (dåžka)
53 mm (šírka) x 75 mm (dåžka)
32 mm (šírka) x 200 mm (dåžka)
53 mm (šírka) x 200 mm (dåžka)
250 výtlaèkov za minútu
20 mm - 35 mm
20 mm - 55 mm
1200 metrov
0,5 mm
40 - 750 mm/s
40 - 750 mm/s
3 m (volite¾ne 5m)

Oblas tlaèe (kroková verzia, typ 32)
(kroková verzia, typ 53)
Oblas tlaèe (kontinuálna verzia, typ 32)
(kontinuálna verzia, typ 53)
Maximálny výkon*
Šírka pásky (typ 32 mm)
(typ 53 mm)
Maximálna dåžka pásky
Medzera medzi správmi
Rýchlos tlaèe (kroková)
Rýchlos tlaèe (kontinuálna)
Dåžka napájacieho kábla

* Rýchlos tlaèe a výkon sú závislé od typu materiálu, druhu aplikácie a nastavení

Programovacie a tlaèové vlastnosti
* Linx CLARiSOFT® softvér pre tvorbu správ
* Podpora znakov pre Windows® TrueType® (viac jazykov a Unicode)
* Užívate¾om definované textové a èíselné polia
* Èiarové kódy EAN-8, EAN-13,UPC-A, UPC-E, Code 39, EAN128,
Code 128, ITF, PDF417, Data Matrix, QR, RSS (vrátane
zložených 2D kódov)
* Automatické zväèšenie, zmenšenie textu, poèítadiel, a èiarových kódov
* Podporované viaceré grafické formáty - ¾ubovo¾ná ve¾kos
až po maximálnu oblas tlaèe
* Užívate¾om konfigurovate¾né polia rozba¾ovacieho zoznamu
Možnosti montáže
* Univerzálny konzolový systém držiakov pre integráciu tlaèiarne
do krokovej alebo kontinuálnej prevádzky

Všeobecné vlastnosti:
* 8,0” WVGA dotykový farebný LCD displej
s rozlíšením 800 x 480
* WYSIWYG zobrazenie
* Obojstranné riadenie posunu pásky
* Indikátor spotreby pásky
* Detekcia konca pásky v cievke
* Diagnostika zariadenia vrátane stavu tlaèovej hlavy
* 3 úrovne hesiel
* Jednoduchá výmena pásky v tlaèovej kazete
* Výber z viacerých jazykov
Prevádzkové podmienky
* Nie je potrebný prívod stlaèeného vzduchu
* Relatívna vlhkos: 85% max
* Elektrické pripojenie: 100-240 VAC 50/60 Hz, 2A
* Prevádzková teplota: 0°- 40°C

* Èiarové kódy EAN-8, EAN-13,UPC-A, UPC-E a QR
* Fixné / variabilné / zlúèené textové a èíselné polia
* Flexibilné formáty dátumu a èasu
* Automatický výpoèet dátumu spotreby
* Formáty pre posun kódovania
* Prepojenie polí s databázami
* Orientácia po¾a 0°, 90°, 180°, 270°
* Funkcia hodín reálneho èasu
* Funkcia maximálneho vyuužitia ttr pásky
* Zrkadlový obraz, rotácia obrazu a inverzná tlaè
Druhy pásky
* Vosk / živica
* Živica
* Široká ponuka farieb, šírok a dåžok ttr pások

Pripojenie
* Externé vstupy (programovo konfigurovate¾né) 3 PNP vstupy
* Externé výstupy (programovo konfigurovate¾né) 2 releové výstupy
a 2 výstupy PNP + 24V výstup
* Režim hostite¾a PC (vzdialená databáza)
pomocou CLARiNET® (volite¾ná položka)
* Claricom CLARiNET® programovo nezávislý softvér
na správu siete (volite¾ná položka)
Prevádzkové podmienky
* Nie je potrebný prívod stlaèeného vzduchu
* Elektrické pripojenie: 100-240 VAC 50/60 Hz, 2A

Kazeta s páskou

* RS 232
* USB k¾úè
* Ethernet
* Binárna komunikácia a komunikácia ASCII
* Pripojenie 4 ks tlaèiarní typu TT 750 s jedným užívate¾ským
rozhraním

* Relatívna vlhkos: 85% max
* Prevádzková teplota: 0°- 40°C
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