FOLYAMATOS TINTASUGARAS TECHNOLÓGIÁT ALKALMAZÓ NYOMTATÓK

Linx CJ400

A Linx CJ400 nagymértékben eltér a
többi kódnyomtatótól. A legegyszerűbben
használható és karbantartható, a legkönnyebben
hordozható, a leggyorsabban beállítható
nyomtató, amellyel a nyomtatás is gyorsan
végezhető.
A Linx CJ400 akár háromsoros felirat, például árutételkódok,
dátumok, időpontok, szövegek és egyéb adatok szinte
valamennyi porózus és nem porózus felületre való
nyomtatására alkalmas. A folyamatos tintasugaras nyomtatási
technológiát felhasználva a nyomtató a kívánt szöveget a
termékekkel való érintkezés nélkül nyomtatja a gyártósoron
haladó termékekre. A nyomtatott kód hosszadalmas
beállítási eljárás nélkül, gyorsan módosítható.
Egyszerűbben működő kódnyomtatóra van szüksége?
Az Easi-Change® szervizmodulnak köszönhetően percek
alatt akár Ön is elvégezheti a nyomtató szervizelését. Idő- és
költséghatékony megoldás, hiszen nincs szükség képzett
szakemberekre és szervizhívásokra.

A nyomtatófej normál használat mellett csak háromhavonta
szorul tisztításra, így kevesebb tisztítófolyadékra van
szükség, valamint a termelékenységi mutatók is javulnak.
A hermetikusan lezárt különleges nyomtatófej nem igényel
beállítást, javítja a termelékenységet, és kiküszöböli a
fontos alkatrészek károsodása esetén előforduló magas
javítási költségeket.
Hordozható kódnyomtatóra van szüksége?
A mindössze 13,5 kg tömegű, ergonomikus kialakítású
nyomtató – a termelékenységet javítva és a berendezésekre
fordított összegeket csökkentve – könnyen áthelyezhető a
gyártósorok között.
Masszív, kompakt készülékházának köszönhetően szinte
bárhol elhelyezhető. A nyomtató négy különféle sorbeállítás
tárolására alkalmas, így a szükséges helyen azonnal
munkába is állítható.
A készülék 2–20 mm magasságú karakterek nyomtatására
alkalmas, így a ráfordításokat csökkentve, termékekre és
kartondobozokra is nyomtathat vele.

Gyorsan és zökkenőmentesen szeretné beállítani a
nyomtatási feladatokat?
A könnyen használható színes érintőkijelzőn megjelenő
üzenetek és hibaelhárítási tanácsok segítik, hogy azonnal
megkezdhesse a kódnyomtatási munkát.
A PrintSync® automatikus feliratbeállító és a gyártósor
sebességét mérő funkció a gyártósor mozgási sebességétől
függetlenül egyenletes nyomtatási minőséget biztosít.
A nagyméretű felirattárban 1000 feliratsablon tárolható,
amelyekről – a hibátlan nyomtatás érdekében – biztonsági
másolat készíthető, a másolat pedig az USB-port
segítségével átvihető az egyik nyomtatóról a másikra.
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The Linx CJ400
Nyomtatási sebességek és nyomtatható méretek
Nyomtatható sorok száma
Feliratmagasság tartománya

Méretek (mm)

Elölnézet

Akár 3 nyomtatott sor
Normál esetben 1,8–8,8 mm
(Az opcionális „kartondobozos” feliratstílusnál a nyomtató 0,5 m/s
sebességgel egy 20 milliméter magas sort nyomtat.)
1,7–5,7 mm
(a termék haladási irányában)
2,6 m/s*
1,3 m/s*
0,69 m/s*
1200*
1 méternél hosszabb
12 mm (35 mm kartonra nyomtatáskor)

364

Karakterszélesség tartománya*
Maximális sornyomtatási sebesség*
1 nyomtatott sor
2 nyomtatott sor
3 nyomtatott sor
Másodpercenként nyomtatott karakterek maximális száma
Falirat maximális hossza
A nyomtatófej és a hordozó közötti javasolt távolság
* Az itt szereplő értékek egy színben nyomtatott karakterekre vonatkoznak, amelyeknél a tintacseppek között nincs térköz. A tintacseppek közötti térköz növelésével könnyedén
* elérhető nagyobb nyomtatási sebesség és szélesebb nyomtatási sáv. További tudnivalókért lásd a Linx CJ400 nyomtatási mintáit tartalmazó külön lapot.
Hardverfunkciók
• Az Easi-Change® szervizmodul akár 6000 órányi üzemidőt is lehetővé • Egyedi, automatikus nyomtatófej-tisztítás – a jellemző tisztítási
• tesz az ®ütemezett karbantartások között
• időköz 3 hónap (100 indítás és leállítás esetén)
• SureFill rendszer a hibátlan és elmosódásmentes tinta- és hígító• A nyomtató állapotát jelző LED (háromféle állapot)
utántöltésért,
a
tintaés
a
hígítótartály
állapotjelzője
a
kijelzőn
láthatók
•
• Könnyen hordozható kialakítás fogantyúkkal, a nyomtatófejet
• Akár 10 óra a folyadékszintre vonatkozó „alacsony” és „kifogyott”
• rögzítő kapcsokkal – szállítás közben a nyomtató akár 45 fokos
• állapotról szóló értesítés között
• szögben is dönthető folyadékszivárgás és -kiömlés veszélye nélkül
1
• Nagy fényerejű háttérvilágítással ellátott, /4 VGA, teljesen színes
• Huzamosabb ideig (akár 4 hétig is) tartó leállási időszakok
érintőkijelző
–
strapabíró,
a
hígítónak
ellenálló
polimerburkolat
•
• lehetősége a nyomtató öblítése és leeresztése nélkül
Ütemezett
karbantartási
igény
nélküli,
tartós
fogaskerekes
szivattyú
•

450

Felülnézet

Szoftverfunkciók

323

• Lépésről-lépésre követhető felirat-létrehozási és -szerkesztési folyamat
• Jelszóval védett funkciók és testre szabható felhasználói profilok a
• biztonságos és hibamentes működés érdekében
• Képernyőn megjelenő súgó és diagnosztika
• Képernyőn megjelenő utasítások az Easi-Change® szervizmodul
• cseréjéhez, a tinta és hígító utántöltéséhez, valamint egyéb funkciók
• végrehajtásához
függő, automatikus
• A gyártósor sebességétől és a kiválasztott feliratstílustól
• betűtípus- és feliratformátum-választás a PrintSync® segítségével
• Virtuális billentyűzet
450

Oldalnézet

364
323
(a nyomtató hátoldalánál hagyott
távolságot is beleértve)

Nyomtatófej

42-es átmérőjű
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s hajlít
ás

i suga

ra 60

mm)

www.printec.hu
www.linxglobal.com

• A nyomtatás indítása, szüneteltetése és a nyomtató leállítása
• egyetlen gombnyomással
• WYSIWYG feliratstílus-kiválasztás
• WYSIWYG felirattároló kijelző
• Többnyelvű kezelőfelület (19 nyelv)
• A sorsebesség és a forgó kódoló működésének egyszerű
• beállítása új gyártósorokon való alkalmazáshoz
• A felirattár és a nyomtatóbeállítások biztonsági mentése,
• másolása és visszaállítása USB-tárolóeszköz segítségével

Feliratnyomtatási lehetőségek
• Szövegek, szimbólumok és számok
• Félkövér betűk nyomtatási lehetősége (akár 9-szeres vastagság)
• Nagybetűs és kisbetűs szöveg nyomtatása
• Elforgatott (oszlopos) karakternyomtatás
• Változtatható karaktermagasság és -szélesség
• Az ábrák és emblémák az USB-porton keresztül BMP-fájlokként
• Automatikus formátumok a dátum és idő nyomtatásához
• importálhatók a nyomtatóra
(a
nyomtató
belső
órájának
segítségével)
•
• Fordított és invertált nyomtatás
Folytonos
számozás,
előreés
visszafelé
haladva,
változó
lépésközzel
•
• Automatikus dátumkezelési funkció – tetszőleges számú
• Tárolt feliratok száma: a beépített memóriában – a felirattartalomtól
• másodperc, perc, óra hozzáadása az aktuális időponthoz,
• függően – akár 1000, USB-tárolóeszköz alkalmazásakor annál is több • illetve tetszőleges számú nap, hét vagy hónap hozzáadása
• elirat tárolható
• az aktuális dátumhoz
A nyomtatófej jellemzői
• 62 μm átmérőjű fúvóka
• 2 méteres vezeték
nyomású levegő a nyomtatófej tisztításához
• A hígítószernek ellenálló, tartós, rugalmas kettős csővezeték
° Pozitív
• Rozsdamentes acél burkolócső (mágneses és nem mágneses
° (megbízható nyomtatás poros és párás környezetben is)
szállítószalagokkal
is
használható)
•
Vízbázisú tinták
Metil-etil-keton-alapú Linx tinta
•
Vegyes bázisú Linx tinta
•
Etanolbázisú Linx tinta
•
Csatlakoztatási lehetőségek
Termékérzékelő
•
Forgó jeladó
•
24 voltos, külső riasztáskimenet
•
USB-port a feliratok és a nyomtatóbeállítások biztonsági mentéséhez és visszaállításához
•
RS232 aljzat
•
Kiegészítők, opcionális felszerelések
CLARiSOFT® feliratszerkesztő szoftver – a számítógépen létrehozott feliratok
az USB-port segítségével importálhatók a nyomtatóra
°
Fizikai jellemzők
A készülékház anyaga
Rozsdamentes acél és szigorú szabványoknak megfelelő,
hígítónak és vegyi anyagoknak ellenálló polimer
Környezetvédelmi besorolás
IP53 (ellenáll a függőlegestől akár 60 fokos szögben eltérő irányból
(EN 60529:1991/IEC60529:1989)
csapódó folyadék, valamint a porral szemben)
Rögzítési lehetőségek
Munkaasztal vagy opcionális Linx kocsi vagy asztal
(nyomtatás közben a vízszinteshez képest legfeljebb +/-5 fokos szögben dönthető)
Üzemi hőmérséklet-tartomány
5–45 °C
Páratartalom (nem lecsapódó, relatív páratartalom)
10–90%
Tápellátás
100–230 V, 50/60 Hz, táplevegő-ellátás nem szükséges
Teljesítményfelvétel
50W (nyomtatás közben jellemző érték)
Tömeg (folyadékokkal és a nyomtatófejjel együtt)
13,5 kg
Előírásoknak való megfelelőség
TÜV/NRTL
•
CE-jelölés
•
RoHS
•
FCC
•
GOST-R
•
Jelmagyarázat • • alapfunkció • opcionális funkció

°
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