REA-JET LC Megbízható, könnyen kezelhető nagykarakteres tintasugaras nyomtató

REA-JET LC
Kompakt, sokoldalú,
porózus és nem
porózus anyagokra
történő nyomtatásra
fejlesztett
nagykarakteres
nyomtató.
A REA-JET LC által
nyomtatott
karakterek mérete
5mm és 67mm közt
lehet.
Az REA-JET LC
vezérlő 7 és 16
cseppes
nyomtatófejet is
támogatja.
A REA-JET
nyomtatóhoz
illesztett fejtől
függően a maximális
nyomtatási magasság
67mm lehet (16
cseppes fej). A 7
cseppes
nyomtatófejjel 5mm
és 27mm közt lehet a
nyomtatási
magasság.
A REA-JET LC
olyan versenyképes
nyomtatási
tulajdonságokkal
rendelkezik,
amelyekkel a
napjaink
leggyakoribb ipari
nyomtatási igényeit
ki lehet elégíteni.

Nem mindig
tudható előre,
hogy milyen
anyagra kell
nyomtatni,
lehet fém,
műanyag, fa,
de üveg is. A
REA
szabadalomm
al védett
nyomtatófeje
lehetővé
teszi, hogy
ugyanazzal a
REA-JET
nyomtatóval
az összes
anyagra
nyomtatni
lehessen
azáltal, hogy
ugyanabban a
nyomtatóban
sokféle tinta
használható.

A tintasugaras nyomtató
meghibásodásából adódó termelés
leállás költséges lehet.
Szervízre várás további késedelmek
és csalódások forrása lehet.
A REA-JET rendszer robosztus, és
ipari felhasználási környezetre lett
tervezve. Abban a valószínűtlen
helyzetben, amikor a nyomtató
figyelmet igényel, a fő alkatrészek
könnyű hozzáférhetősége lehetővé
teszi a felhasználó részére a
nyomtató javítását a legtöbb
esetben a helyszínen.

Műszaki adatok:
Nyomtatófejek:
-7 cseppes:
Nyomtatási mag.: 5-27mm
-16 cseppes:
Nyomtatási mag: 5-67mm
Betűmátrix:
-5x5, 7x5, 10x10, 16x10
Nyomtatási sebesség:
-140betű/s a 7x5-ös mátrix esetén
-80betű/s a 16x10-es mátrix esetén
Nyomtatási lehetőségek:
-Elhelyezkedés (normál, fejtetőn,
előre, vissza)
-Arányos nyomtatás
-Betűköz és betű szélesség állítás
-Számláló változtatható
növekménnyal, 5 számjegyes
növekedő vagy csökkenő
-Valós idejű óra változtatható
naptárral
-Automatikus nyomtatás ismétlés.
-Code 39 és ITF 2/5 vonalkódok
-Logó nyomtatás (opciós)
Tápfeszültség:
230/115 VAC +/-10%
110VA, 50/60 Hz
Működési tartomány:
-Hőmérséklet: -5C foktól +45C
fokig.
-Levegő páratartalom:
10-90%, nem kondenzálódó
Méretek:
-7 cseppes fej: 60x100mm
-16 csepp fej: 100x100mm
-Vezérlő: 149x109x262mm
-Programozó: 255x166x50mm
Tinta típusok:
-Vízbázisú tinták
-Etilalkohol tinták
-Izopropil alkohol tinták
-Etiacetát tinták.
-MEK gyorsan száradó tinták
-További spec. Tinták
Tömeg:
-7 cseppes fej: 500g
-16 csepp fej: 1100g
-Vezérlő: 2550g
-Programozó: 700g

