LINX 4800
LINX 4800 je tlačiareň vhodná pre dotlač
dátumov výroby, čísiel šarží, kódu
pracovnej zmeny a ďalších aktuálnych
údajov v jednom alebo dvoch riadkoch
priamo vo výrobnej linke.

q

Jednoduchý štart a stop

Štart a stop tlačiarne sa prevádza iba jedným tlačítkom. Pred spustením
tlačiarne nie je potrebné nastavovať a upravovať potlačovacie zariadenie
z dôvodov, že všetky modely tlačiarní LINX majú automatické
preplachovanie a čistenie trysky.
q

Atramentový systém

Originálny systém merania viskozity TOF priamo v tlačovej hlave
umožňuje optimálne riadenie rýchlosti atramentových kvapiek.
Mikroprocesorom riadené čerpadlo atramentu naviac dokáže eliminovať
krátkodobé výkyvy okolitej teploty.
q

Veľkoplošný podsvietený displej

Prehľadný displej zaručuje, že všetko čo píšete sa okamžite zobrazuje.
Ovládacie menu je v češtine, to znamená, že si nemusíte pamätať žiadne
riadiace povely.
q

Bezkonkurenčná potlačovacia hlava

Vďaka mohutnému a kompaktnému prevedeniu je tlačová hlava odolná
proti poškodeniu, bez akéhokoľvek nastavovacieho prvku zaisťuje vysokú
stabilitu a spoľahlivosť.
q

Vodovzdorná membránová klávesnica

Umožňuje jednoduché a prehľadné zadávanie správ do tlače a ich
nastavenie. Pomocou klávesnice jednoducho zadáte funkcie ako
automatický formát dátumu, času, zmeny, číslovanie výrobkov alebo len
ich počítanie.

Hlavné prednosti systému LINX
q
q
q
q
q
q
q

Jednoduchá komunikácia a ovládanie systému
Uzavretý atramentový systém vrátane zásobníkov (neunikajú výpary)
Dlhá životnosť filtrov
Nízka hlučnosť
Nízka hmotnosť a malé rozmery umožňujú mobilnosť stroja
Možnosť pripojenia k PC
Široký sortiment atramentu
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Technické parametre
Hlavné funkcie potlačovacieho zariadenia
LINX 4800
§
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Počet riadkov
1 – 2 na jeden priebeh
Veľkosť znakov
0,8 - 12 mm (možno regulovať)
Maximálny počet znakov / s
1365
Maximálna rýchlosť tlače
5 m/s
Automatické nastavenie dátumu
Automatické počítanie výrobkov
Automatické číslovanie výrobkov
Možnosť nastavenia výšky a šírky znakov
Jednoduché a rýchle vkladanie dát
Uchovanie dát aj pri výpadku el. prúdu
Automatický varovný systém
Automatické meranie viskozity
Možnosť pripojenia optického alebo magnetického
snímača
Synchronizácia tlače interným generátorom alebo
externým rýchlostným snímačom

Prevádzkové parametre
§
§
§

Pripojenie
20 V / 50 Hz / 200 VA
Prevádzková teplota 5 °C až 40 °C
Vlhkosť vzduchu
10 až 90 %

Rozdelenie tlačiarní LINX 4800
Typ stroja
4800
4800
4800
4800

1L
2L
2L
2L

SS
SS
HS
SHS

Možnosti tlače
7- bodová tlačová matrica
7 a 16 – bodová tlačová matrica
7 a 16 – bodová tlačová matrica
7 a 16 – bodová tlačová matrica

Rýchlosť tlače (m/s)
Typ
Maximum
vysoká
5,00
štandardná
0,52
vysoká
0,74
super vysoká
2,24
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