Teknik özellikler
Markalama Verileri / Fonksiyonları
Baskı hızı ; 6,6 metre/saniye’ye kadar
Baskı yüksekliği : 1,2 mm ile 11 mm arasında,
nozzle çapı ve kafa tipine bağlı olarak
Ülke ve endüstriye özgü özel fontlar; Arapça, Çince,
Farsça, Slav alfabesi v.b.
5x5’den 24x18’e kadar zengin yazı fontu seçeneği ve
font editörü sayesinde size özel oluşturulabilir font imkanı
Satır sayısı; 4 satır
Metin ve grafikler kolayca konumlandırılabilme ve
birlikte kullanılabilme
Bütün fontlar için, ölçeklendirme özelliği
Ayarlanabilir font yüksekliği ve genişliği
Bütün temel barkod çeşitleri ve Datamatrix-kodlar
(ECC200), GS1 Datamatrix (EAN/ECC)
Saat, vardiya, otomatik ayarlanabilir tarih ve
son kullanım tarihi, hafta günleri, yıl haftası, takvim
Şifrelendirilebilir saat, tarih ve sayaç fonksiyonu
3 değişik programlanabilir sayaç ayarı; sıralı numaralama,
üretim sayacı, uzunluk işaretleme
Entegre editör ile grafik tasarlama ve logo oluşturma
Çok kademeli kontrast ve koyuluk ayarı, baskı tekrarlama,
baskı geciktirme, tersten yazma, baskı çevirme/yansıtma
Değişken metin
Harici metin
Önceden belirlenen üretim miktarına ulaşınca
otomatik durma

320 mm

190 mm

400 mm

Veri Yönetimi / Güvenliği
Sonsuz iş ve grafik depolama
Elektrik kesintilerinde veri kaybını önleyen ara bellek
Tarayıcı
Metinleri tüm parametreleri ile kaydetme
Veri günlüğü
USB ile metin/grafik yükleme ve indirme imkanı
Çalışma / Veri Giriş

290 mm

5,7” dokunmatik renkli ekran
Üretim devam ederken, baskı metnini değiştirebilme
ve yeni metin yaratabilme
Zengin menü dili seçeneği; Avrupa dilleri, Arapça,
Çince, Vietnam, Tai, Kore dillleri v.b.
Entegre grafik ve font editörü
Veri ara yüzü kullanarak alternatif kontrol
(seri veya ethernet)
Ülkeye özel tuş takımı

250 mm

Mouse ve klavye ile çalışma

295 mm

Kapsamlı, kolay anlaşılır, otomatik teşhis fonksiyonu
ve durum göstergeleri, entegre yardım menüsü
Şifre özelliği ve yardım menüsü
Ø 43 mm

430 mm

İş seçme (Dış kaynaktan 255 adet iş seçilebilir.)

212 mm

Windows tabanlı ara yüz sayesinde metinin ekranda
canlı WYSIWG görünümü
Kabin Özellikleri ve Boyutlar
Yazıcı kafa ağırlığı: 1,5 kg
Kabin ağırlığı: 17 kg
Koruma sınıfı: IP 54

Arayüz, Girişler / Çıkışlar
PNP/NPN 24 V özelliklerinde fotosel ile ürün algılayabilme
Baskı hızını senkronize eden encoder
(TTL 5V, HTL 24V, RS422 5V)
Seçilebilir dijital giriş ve çıkışlar (5 giriş, 4 çıkış)
Yazıcı alarmı, düşük mürekkep ve inceltici seviyesi uyarısı,
başlatma ve bitiş sinyalleri, harici iş seçimi gibi
USB port
Network, Ethernet (RJ 45)
Hidrolik Sistem
Düşük bakım maliyetleri
Tam otomatik viskozite ve basınç kontrolü
Isıya karşı izole edilmiş hidrolik dizayn
Harici basınçlı hava gerektirmeyen sistem
Otomatik fasılalı çalışma özelliği
EcoSolv-Solvent tasarruf sistemi (Opsiyonel)
Yazıcı Kafa Özellikleri
Esnek bağlantı hortumu; 3 metre
Paslanmaz çelik gövde
Tam otomatik meme kapama sistemi
Tam otomatik damla şarj ve damla kopma mekanizması
Mürekkep püskürtme (jet) kontrolü
60µ veya 70µ nozzle çapı
Yukarı aşağı 360° yön kabiliyeti
Güvenlik anahtarı ile kilitleme
Opsiyon; Pozitif hava
Sarf Malzeme Tankları
1,3 lt hacminde basınçsız mürekkep ve inceltici tankı
Üretimi durdurmadan sarf malzeme besleme
Otomatik olarak sarf malzeme seviyesini ölçme
Mürekkepler
Mürekkep sarfiyatı; litre başına 120 milyon karakterden
fazla (7x5 matris, 60µ nozzle)
Değişik esaslı (MEK, Alkol bazlı…)
ve az pigmentli mürekkepler
Hızlı kuruyan mürekkepler (1 saniyenin altında kuruyan)
MEK, ketonsuz, alkol bazlı mürekkepler
Renkli mürekkepler (siyah, sarı, kırmızı, mavi v.b.)
Sıcaklığa dayanıklı transfer olmayan mürekkepler
Güvenli, renk değiştirebilen, yapışkan, alkole ve
sterilizasyona dayanıklı mürekkepler
Gıda ambalajı mürekkepleri
Size özel mürekkepler
Enerji Sarfiyatı ve Çevre Koşulları
100V-240V, 50-60 Hz, max 40 VA
Ortam sıcaklığı +5 °C ile +45 °C arasında
Bağıl nem oranı max % 90 (yoğuşmasız)
Harici hava basıncı ihtiyacı yok
Aksesuarlar
Fotosel, encoder, paslanmaz tekerlekli stand,
paslanmaz yazıcı kafa desteği, alarm lambaları
Yazılım: Uzaktan kontrolüne ek olarak dışardan
yazılım kontrolü

Endüstriyel Ink Jet Yazıcı

Otomatik
Nozzle
Kapama

Az Yer Kaplayan,
Yüksek Performanslı Yazıcı
Tüm Temassız Markalama ve Kodlamalar için Endüstriyel Ink Jet Yazıcı
Her alanda yüksek performanslı

günlük iş emirleri içinde farklı malzemeler,

ürünler ve paketlerin markalama ve kodlamaları için ideal bir seçimdir.

Verimlilik

Çok satırlı metinlerde en hızlı olan
bütün ürünlere en yüksek kalitede temassız
baskı yapar. Yazıcı kafa ile ürün arasındaki
mesafe artsa dahi mükemmel bir baskı sağlanır.
Mürekkebin çok kısa sürede kuruması, baskılı
ürünlerin hemen ambalajlanmasına ve
taşınmasına olanak sağlar.

bir şişe mürekkep ile 120 milyon karakterden
daha fazlasını yazabilir. Ecosolv solvent çevrim sistemi
sayesinde solvent tüketiminin en az olduğunu garanti eder.
Buna ek olarak yüksek maliyetli sıkıştırılmış hava ihtiyacı yoktur.
Bunlar;
’yu verimli kullanmak için önemli faktörlerdir.

Kolay Kullanım

Çevre Dostudur

‘yu çok az bir efor ile kullanabilirsiniz.
Windows işletim sistemi sezgisel çalışmaya ve
hataları serbestçe işlemeye olanak tanır.
Windows’un sürükleyip - bırakmak veya çekme
menü gibi tipik fonksiyonlarına sahip olduğundan
hızlı ve kolayca job oluşturulabilir. Üretim esnasında
dokunmatik ekranda sürekli var olan güncel baskı
sayfası kolayca okunabilir. Geniş fonksiyonlu
menü tuşları sadece bir parmak dokunuşuyla
rahat kullanım sağlar.

fazlasıyla çevrecilik felsefesindedir ve REACH
ve RoHS gibi tüm kalite gerekliliklerini yerine getirir.
düşük güç tüketimi sayesinde kaynaklarımız
ve çevre için enerji tasarrufu ve rezervi sağlar.

1001 Değişik Çözüm Seçeneği
birçok font, bütün güncel barkodlar,
2D kodlar ve tarih, zaman ve sayaç fonksiyonu,
otomatik son tüketim tarihi gibi sayısız fonksiyon
ile birlikte geldiği gibi harici baskı verisini
makineye yönlendirmek mümkündür.

Kolay Entegrasyon
Neo’nun küçük boyutları sayesinde, kompakt yazıcı
kafa, mevcut üretim hatlarındaki dar alanlara dahi
rahatça entegre olabilir.
hızlı ve kolay
entegrasyon için çağa uygun ethernet, USB ve
dijital giriş çıkışlı bütün ara yüzleri ile birlikte gelir.

Uzun Servis Aralıkları Doğru, Açık ve Anlaşılır
‘da her parçanın dahil edildiği yüksek
maliyetli parça değişimleri yoktur. İhtiyaç halinde,
tekparça halindeki yedek parçalar kolayca değiştirilebilir.
Planlı bakımlarda ise, sadece gerekli parçalar değiştirilir.

1 adet
; standart bir ampulün
sadece üçte biri kadar enerji kullanır.

Her Zaman Kullanıma Hazır
Leibinger ‘in sızdırmazlık özelliği bulunan otomatik nozzle kapama,
daima
’nun kullanıma hazır halde bulunmasını garanti eder.
Otomatik nozzle kapama sayesinde cihazın uzun süreli duruşlarında
dahi, nozzle ve geri dönüş hortumundaki mürekkebin kurumasını
güvenli bir şekilde engellenmiş olur.
Temizlik Yok! Kuruma Yok! Her Zaman Baskıya Hazır.
1000 kez denenmiş!!!

Tam Sızdırmaz Nozzle Kapama özelliği şöyle açıklanabilir;
Bir teneke tiner, hava geçirmez bir kapak ile kapatılsın.
Hava geçirmez kapaklı tiner, hiçbir zaman kurumaz!
Hava korumasız kapaklı tiner,
Hiçbir zaman kullanılamaz.

En yüksek kalite
Kusursuz güvenilirlik Leibinger için en önemli üstünlüktür. Paslanmaz çelik gövdesi,
şok korumalı yazıcı kafası ve en son teknoloji ile Almanya’da üretilen ve geliştirilen
Jet 2 Neo sağlam ve güvenli bir ink jet yazıcıdır. Birinci sınıf parçaları, en son
mühendislik teknolojileri ve en iyi üretim uygulamaları ile endüstriyel kodlamada
en yüksek ömrü ve dayanıklılığı garanti eder.

Güvenceli Kalite:

ANTİ
2 YIL GAR

Hava korumasız kapaklı tiner,
Hiçbir zaman kullanılamaz.

Otomatik
Nozzle Kapama

