laserová technológia

i-CON

Stop tlaèidlo
- rýchly a jednoduchý prístup k stop tlaèidlu

Dotyková obrazovka
- nový užívate¾ský prístup
s integrovanou 14 cm farebnou dotykovou
obrazovkou s vysokou rozlišovacou schopnosou.

LED indikátory
- trojfarebná indikácia stavu laseru
Zelená: Laser je pripravený k tlaèi
Modrá: Laserová tlaè
Èervená: Alarm, laser netlaèí

Laserové zariadenia iCON : i-1010, i-1010net, i-1030, i-1030net
iCON laser bol špeciálne vyvinutý pre tlaè malých znakov, najmä pre potravinárske výrobky a na znaèenie produktov, kde je iCON cenovo
dostupnou alternatívou za ink-jet znaèenie. iCON je kompaktný, èistý, rýchly a jednoduchý na obsluhu. Umožòuje udržova okolité
výrobné prostredie èisté tým, že nepotrebuje k svojej prevádzke žiadny atrament alebo solvent ako pri ink-jetových tlaèiaròach.

Jednoduché ovládanie:
iCON má nové užívate¾ské pripojenie vyriešené integrovanou dotykovou obrazovkou s vysokým rozlíšením. Windows CE je základom
pre kontextové menu, do ktorého môže užívate¾ jednoducho vklada a meni správy alebo upravova nastavenia laseru.
Komunikaèný port: RS232 (Ethernet len pre pripojenie s iCONnetom)

Jednoduchá inštalácia:
Vïaka tomu, že iCON má všetko vbudované v jednej kompaktnej jednotke s nízkou hmotnosou je ¾ahko integrovaný do výrobnej
prevádzky. iCON obsahuje vnútornú jednotku chladenú vzduchom, takže nepotrebuje žiadny externý chladiaci systém. Prispôsobite¾ný
anastavite¾ný systém uchytenia umožòuje ¾ahkú inštaláciu.

Technické údaje:
Model iCON

i-1010

Výkon:
Vlnová dåžka:
Typ chladenia:
Oblas znaèenia:
Pracovná vzdialenos:
Ohnisková vzdialenos:
Indikátor oblasti znaèenia:
Elektrické pripojenie:
Rozmery:
Hmotnos:
Materiál:
Obsah jednotky:
Výstup lúèa v 900:
Užívate¾ské rozhranie:

10 W

Typ softvéru:
Oznaèovacia hlava:
Editácia:
Fonty:
Pracovné prostredie:
Vlhkos:

Volite¾né príslušenstvo:

odsávaè plynov

i-1010 net
10 W

i-1030

i-1030 net

30 W

30 W

10,6 µm
vzduch
35 x 35 mm
95 mm
100 mm
volite¾ná položka
110V - 230 V/ 50 - 60 Hz
632,5 x 126 x 183 mm
725 x 186 x 237 mm
10 kg
22 kg
hliníkový základ pokrytý plastom (PU)
laser, snímaèe, zdroj energie, ovládanie elektroniky, poèítaè vbudovaný do laseru
štandard
dotyková obrazovka,
PC - len pre net model (volite¾ná položka)
Scan Linux verzia 4.5. a viac,
Marca Lite softvér- len pre net model (volite¾ná položka)
CO2 - uzavretá laserová trubica
max. 4 riadky textu
6 fontov typu Crystal Font 5x5, 7x5, Hspal, Nexmode, Nexpal, Default
10 - 40 0 C
menej ako 95 % bez kondenzácie

sada snímaèov, podlahový stojan, sada fotobuniek, externá dotyková obrazovka,
bezpeènostné krytie, ochrana šošoviek, externý alarm, odsávaè plynov, chladiace filtre.

podlahový stojan

externý alarm

ochrana šošoviek

,

dotyková obrazovka
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