Οικονομικό σύστημα Εκτύπωσης/Επικόλλησης

Σειρά 2600

Προηγμένο, στιβαρό και
εφαρμόζει παντού.
Το μοντέλο 2600 του Οίκου
Weber είναι ένα σύστημα
εκτύπωσης / επικόλλησης
ελαφριάς χρήσης το οποίο
συνδυάζει την οικονομία με την
λειτουργικότητα που συνήθως
συναντάται σε μεγαλύτερα
συστήματα για βαριά χρήση.
Το σύστημα αυτό συνδυάζει την
υψηλή ποιότητα εκτύπωσης
ετικέτας με την γρήγορη και
σταθερή επικόλληση.
Το μοντέλο 2600 είναι
σχεδιασμένο, και κατασκευάζεται
και διατίθετα μόνο από τον Οίκο
Weber και προσφέρεται με μία
επιλογή μηχανών εκτύπωσης
θερμικής μεταφοράς από τους
πασίγνωστους κατασκευαστές
SATO και Zebra.
Οι μονάδες αυτές εκτυπώνουν
203 ή 30dpi κείμενο, barcode,
και γραφικά σε ταχύτητες μέχρι
12”/sec και ετικέτες μέχρι 4,5”
πλάτος και 6” μήκος.
Οι ετικέτες εκτυπώνονται όταν
χρειάζεται, δηλαδή αμέσως πριν

περάσει το προϊόν και
επικολλούνται αμέσως.
Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο
επικόλλησης Tamp Blow, η
ετικέτα αφού εκτυπωθεί,
αποκολλάται από το χαρτί βάσης
και διατηρείται πάνω στη βάση
επικόλλησης με τη βοήθεια
κενού. Η βάση επικόλλησης
εκτείνεται (το τυπικό μήκος
έκτασης είναι 8”) και η ετικέτα
τοποθετείται στην ακριβή της
θέση με τη βοήθεια πεπιεσμένου
αέρα από απόσταση
0,25”(6,5mm).
Η τυπική διάσταση της επιφάνειας
επικόλλησης μπορεί να
προσαρμοστεί σε διάφορα μεγέθη
ετικέτας και εφοδιάζεται με
σύστημα γρήγορης αλλαγής. Η
επιφάνεια επικόλλησης μπορεί να
αλλάξει σε μερικά δευτερόλεπτα
ώστε να χρησιμοποιηθεί
διαφορετικής διάστασης ετικέτα.
Ως προαιρετικός εξοπλισμός
διατίθεται αισθητήρας
μεταβλητού βυθίσματος εμβόλου,
αισθητήρας ύπαρξης ετικέτας
καθώς και ρυθμιζόμενη βάση που

επιτρέπει την τοποθέτηση του
συστήματος με προσανατολισμό
για επικόλληση στο πάνω μέρος ή
στο πλάϊ.
Στον βασικό εξοπλισμό
περιλαμβάνεται η κατασκευή από
ανθεκτικό ανοδιομένο αλουμίνιο,
οθόνη LCD με κουμπιά ελέγχου,
πίνακας εισόδων/εξόδων για την
εύκολη σύνδεση των
περιφερειακών εξαρτημάτων
καθώς και βηματικό μοτέρ για το
τύλιγμα του χαρτιού βάσης.
Το μοντέλο 2600 λειτουργεί με το
πρόγραμμα του Οίκου Weber που
απλοποιεί την μορφοποίηση,
αλλαγή και εκτύπωση ετικετών.
Κύρια Χαρακτηριστικά
♦ Συνδυάζει οικονομία με πλήρη
λειτουργικότητα.
♦ Εκτυπώνει σε αναλύσεις 203 ή
300dpi.
♦ Χειρίζεται ετικέτες μέχρι 4,5”
πλάτος και 6” μήκος.
♦ Ακρίβεια τοποθέτησης ετικέτας
±0,06” ή ±1,5mm.

Σειρά 2600

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις
722x561x637mm (ΜxΠxΥ)

Μέγεθος ρολού ετικετών
Μέγιστη εξωτερική διάμετρος 305mm

Βάρος
49,9 kg

Μεγέθη ετικετών
Μέγιστη 114,3mm x 152,4mm
Ελάχιστη 25,4mm x 25,4mm

Ηλεκτρικά
115 VAC / 60Hz
220 VAC / 50Hz
Επικοινωνία
RS232-C; Centronics
Απαιτήσεις Αέρα
3cfm σε 90psi
Αισθητήρας προϊόντος
Φωτοηλεκτρικός
Μέθοδοι Εκτύπωσης
Άμεσος θερμικός ή θερμικής
μεταφοράς.
Ανάλυση Εκτύπωσης
203 ή 300 dpi ανάλογα με την
επιλογή της μηχανής εκτύπωσης.
Ταχύτητα επικόλλησης
Εξαρτάται αππό το μέγεθος της
ετικέτας και το περιεχόμενο

Ετικέτες
Κομμένες με μήτρα και κενό στην
άκρη 3mm.
κενό μεταξύ ετικετών τουλάχιστον
3mm
Τοποθέτηση ετικέτας
Ακρίβεια τοποθέτησης ±1,5mm όταν
οι ετικέτες κατασκευάζονται
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και ο
χειρισμός των προϊόντων είναι
σταθερός και ελεγχόμενος.
Λογισμικό
Weber Print-Apply
Χαρακτήρες εκτύπωσης και
Barcode
Κείμενο: μεγάλη επιλογή
γραμματοσειρών
συμπεριλαμβανομένων και των OCRA & B representation
Barcode: UPC-A/E, EAN-8/13, Code
39, I 2 of 5, Code 128, Codabar, MSI

2 of 5, Code 93, UPC Bookland,
Matrix 2 of 5, Postnet, UCC/EAN 128,
PDF-417, Maxi-code, Data Matrix και
άλλα (το κείμενο και τα barcode
μπορούν να περιστραφούν 3600 και
υποστηρίζεται οριζόντια και
κατακόρυφη έκταση χαρακτήρων)
Ταχύτητα ανάλυση εκτύπωσης
♦ Sato 8485SE: μέχρι 305mm/sec
@ 203 dpi
♦ Sato 8490SE: μέχρι 203mm/sec
@ 300dpi
♦ Zebra 112: μέχρι 305mm/sec @
203 dpi
♦ Zebra 113: μέχρι 203mm/sec @
300dpi
Προαιρετικά Χαρακτηριστικά
♦ Ρυθμιζόμενη βάση
♦ Αισθητήρας μεταβλητού
βυθίσματος
♦ Αισθητήρας ύπαρξης ετικέτας
♦ Αισθητήρας τελειώματος ετικετών
♦ Κλείσιμο κενού στη μη λειτουργία
♦ Ανίχνευση χαμηλής πίεσης αέρα
♦ Στροβοσκοπικός μηχανισμός

