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InkJet 
tiskárna

Zanasi

Zanasi ModulPrint

ModulPrint

 » 2/5 Industrial, UPC-A, CODE 39, EAN 13, EAN 128 (A,B,C), CODE 128 (A,B,C), ITF (A,B,C)

 » Uchování nastavení tiskových parametrů pro každou 
zprávu zvlášť

 » Funkce, která zaznamenává počet tiskových operací
 » Uživatelský přístup pod heslem
 » Uživatelské rozhraní v češtině
 » Ředidlu odolná membrána klávesnice
 » Prosvětlený WYSIWYG display
 » Konstrukce z nerez oceli
 » Vzdálenost tiskové hlavy od ovládacího panelu: až 10 

metrů

 » Výška tisku celkem až 190 mm
 » Spolehlivý výkon i v náročném prostředí
 » Vysoká flexibilita tisku, schopnost sloučit tiskové 

hlavy s nízkým a vysokým rozlišením do jednoho 
systému ovládání

 » Speciální vysoce kontrastní inkoust pro tisk čárových 
kódů

 » Intuitivní programování, rychlá výměna textů
 » Odolná a snadno vyměnitelná čelní deska trysek
 » Pigmentové inkousty

Čárové kódy

Důležité přednosti Vlastnosti
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Charakteristika tisku

Tisková hlava s vysokým rozlišením

Vnější připojení

Specifikace prostředí / požadavky na napájení

 » Modulární řízení až 16 hlav ve vysokém a nízkém rozlišení
 » Až 5 řádků tisku hlavou s vysokým rozlišením, až 6 řádků tisku hlavou s nízkým rozlišením
 » Výška písma od 1,5 do 48 mm s hlavou ve vysokém rozlišení, od 5 do 190 mm s hlavou v nízkém rozlišení
 » Rychlostní možnosti až 180 m/min
 » 100 tiskových zpráv v paměti - až 80 znaků ve zprávě při tisku hlavou s nízkým rozlišením, až 240 znaků při tisku 

hlavou s vysokým rozlišením
 » Volitelná mezera mezi řádky
 » Matrice písma při vysokém rozlišení: 5x5, 7x5, 9x7, 15x10, 16x10, 32x18
 » Matrice písma při nízkém rozlišení: 5x5, 7x5, 9x7, 16x10, 32x18, 48x30
 » Tvorba loga a tisk, paměť až 26 log
 » Automatický kalendář a tisk dat spotřeby
 » Vzestupné/sestupné načítání výrobků až do 9 číslic
 » Funkce opakovaného tisku
 » Popis ve všech směrech pohybu, vertikální tisk (rotace textu o 90°)

 » Vysokorychlostní piezoelektrická technologie
 » Horizontální rozlišení až do 200 dpi
 » Vertikální rozlišení až do 64 dpi
 » Unikátní čelní deska trysek z nerez oceli
 » Odolná a vyměnitelná čelní deska trysek
 » Pigmentové inkousty
 » Inovativní protinárazový a protivibrační systém
 » Konstrukce z nerez oceli
 » Rozměry tiskové hlavy T96: 148 x 130 x 90 mm
 » Rozměry tiskové hlavy T192: 148 x 125 x 110 mm
 » Rozměry tiskové hlavy T352: 148 x 55 x 120 mm

 » Sériový port: RS232, RS422 nebo RS485
 » Optický senzor pro detekci produktu
 » Paralelní rozhraní pro BCD vstup
 » Výstupní signál připravenosti stroje
 » Výstup pro enkodér 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, 85 - 240V, 50 - 60Hz, 200VA

Tisková hlava s nízkým rozlišením
 » Vysokorychlostní solenoidová technologie
 » Vysoce adhézní inkousty na bázi rychleschnoucího 

ředidla
 » Čelní deska trysek z nerez oceli
 » Konstrukce z nerez oceli
 » Rozměry tiskové hlavy 7dots: 230 x 80 x 45 mm
 » Rozměry tiskové hlavy 16 dots: 230 x 80 x 85 mm
 » Rozměry tiskové hlavy 48 dots: 230 x 80 x 215 mm


