
AG-FOIL BOHEMIA s.r.o.
Bratislavská 3082, 690 02 Břeclav, CZ
Tel.: +420 519 323 815
Fax: +420 519 323 621

 

Volejte ZDARMA: 800 233 332
email: office@agfoil.cz
www.agfoil.cz

InkJet 
tiskárna

Zanasi

Zanasi GraphJET

 » 2/5 Industrial, UPC-A, CODE 39, CODE 93
 » EAN 13 & EAN 8, EAN 128 (A,B,C), CODE 128 (A,B,C)
 » 2D – Datamatrix, EAN UCC 128, ITF (A,B,C)

 » Jednoduchá tvorba zpráv pomocí GraphJET softwaru
 » Uchování tiskových parametrů pro každou zprávu 

zvlášť
 » Funkce zaznamenávající počet tiskových operací
 » Automatická kalkulace nákladů tisku 
 » Konstrukce z nerez oceli
 » Elektrické krytí IP54
 » Vzdálenost tiskové hlavy a ovládacího panelu: až 5 m

 » Kompletní grafický paket s tiskovou hlavou 102 mm
 » Velmi vysoké rozlišení tisku
 » Velmi jednoduchá tvorba zpráv
 » Automatický a inovativní čistící systém AMPMTM

 » Vysoce kontrastní inkoust, pro tisk čárových kódů
 » Inovativní topný systém tiskové hlavy zajišťu-

je optimální výkon i v obtížných průmyslových 
podmínkách

 » Možnost plného servisu tiskového modulu (ne na 
jedno použití)

GraphJET

Čárové kódy

Důležité přednosti Všeobecné a konstrukční vlastnosti
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Charakteristika tisku

Tisková hlava

Vnější připojení

Specifikace prostředí / požadavky na napájení

 » Tisk buď 102mm typem tiskové hlavy (T768), nebo 50mm typem tiskové hlavy (T384)
 » Až 32 řádků tisku s typem tiskové hlavy T768, nebo až 16 řádků tisku s typem hlavy T384
 » Výška písma od 1,9 do 102mm s typem hlavy T768, nebo od 1,9 do 50mm s typem hlavy T384
 » Rychlostní možnosti: až do 90 m/min
 » 99 tiskových zpráv v paměti
 » Menu písma: Windows True Type Fonts
 » Tučnost: až do 9-ti násobku
 » Tisk grafických obrázků ve vysoké kvalitě
 » Uchování grafických zpráv až do 1MB ve FLASH paměti
 » Automatický tisk kalendáře, času a data spotřeby
 » Vzestupné/sestupné načítání výrobků až do 9-ti číslic
 » Zpráva s funkcí opakovaného tisku
 » Tisk ve všech směrech pohybu

 » Sériový port: RS232, RS422 & RS485
 » Ethernet rozhraní pro připojení LAN (10 Mb/sec)
 » Optický senzor pro snímání produktu
 » Paralelní rozhraní BCD
 » Výstupní signál připravenosti stroje
 » Vstup pro encoder pro snímání rychlosti linky
 » Výstup pro externí světelný alarm
 » Připojení scanneru pro ověření čárových kódů

 » Teplota: od 5° do 45°C
 » Vlhkost: 0 - 90% (nekondenzující)
 » Jednofázový, 220V 50Hz, 110V 60Hz, 100VA

 » Piezoelektrická technologie
 » Horizontální rozlišení až do 300 Dpi
 » Vertikální rozlišení až do 192 Dpi
 » Odolná a vyměnitelná skupina trysek
 » Pigmentový inkoust, bez ředidla 
 » Konstrukce z nerez oceli
 » Inovativní protinárazový a protivibrační systém
 » Inovativní čistící systém (Automatic Maintenance Purge 

ModuleTM)
 » Rozměry tiskové hlavy T768: 215 mm x 60 mm x 150 mm
 » Rozměry tiskové hlavy T384: 175 mm x 50 mm x 100 mm
 » Vzdálenost tisk. hlavy od předmětu: 5mm


