Przemysłowa drukarka
atramentowa duŜego pisma
o wysokiej rozdzielczości.

Tiflex Inkjet
HRP 1000

 System operacyjny Windows XPE®
 10,4” kolorowy ekran
 Zainstalowane oprogramowanie do
projektowania etykiet
 Łatwa w obsłudze i programowaniu
 Do 25 linijek tekstu
 Kody kreskowe
 Logo i grafika
 Niskie koszty eksploatacji
 Automatyczne czyszczenie głowicy
 Wytrzymała obudowa ze stali
nierdzewnej – klasa IP52

Drukarka atramentowa duŜego pisma o wysokiej
rozdzielczości, model HRP 1000, została
zaprojektowana i wykonana przez francuską firmę Tiflex®.
Spełnia ona większość wymagań w zakresie znakowania i
kodowania przemysłowego. Drukarka HRP 1000 umoŜliwia
drukowanie w wysokiej rozdzielczości: tekstów, kodów
kreskowych, logo i grafiki. Zastosowany atrament o
wysokim kontraście zapewnia znakomitą jakość nadruku.

Cechy urządzenia

Wejścia/wyjścia

•
•
•

•
•
•

Obudowa ze stali nierdzewnej IP 52
Kolorowy wyświetlacz dotykowy
Zintegrowana klawiatura membranowa

Wymiary
•
•

Sterownik: 436mm(H)x304mm(W)x303mm(D)
Głowica: 152mm(H)x160mm(W)x476mm(D)

Właściwości druku
•
•
•
•
•

Tworzenie i edycja etykiety na konsoli sterownika
Od 1 do 25 linii tekstu (dostępna róŜna czcionka)
Kody kreskowe (EAN8, EAN13, EAN128, ITF14
UPCA, UPCE, CODE39, CODE128…)
Druk logo i grafiki (format BMP i JPEG)
Szybkość do 60m

Konfiguracja systemu
•
•
•
•

800MHz Intel Celeron
128MB SDRAM
PCI bus
40GB HDD

Standardowe podłączenia
•
•
•
•
•

Fotokomórka
Tachogenerator
USB
RS 232
Ethernet

16x5V input/output
Alarm 12V – 10W
12V – wyzwolenie druku

Zasilanie
•

230VAC 50/60Hz pojedyncza faza z uziemieniem

Warunki pracy
•
•

10oC do 45oC
10 do 90% wilgotności względnej bez kondensacji

Opcje
•
•
•
•
•
•

MoŜliwość podłączenia do 4 głowic na dwóch
niezaleŜnych liniach
Statyw mocujący
Głowica do nadruku od góry
Głowica do nadruku na pochylonym taśmociągu
Zewnętrzny tachogenerator
30m przewód do głowicy

Opcje oprogramowania na PC
•
•
•

EdiTrace
DB Convertor
Codesoft

Przedstawiciel:
- Mariola Pelczarska
Rzeplin, Al. Lipowa 40, 55-020 śórawina
Biuro: ul. Grota – Roweckiego 110, 52-232 Wrocław
Tel: (+48) 71/ 788 90 04, Fax: (+48) 71/ 789 44 10
e-mail: info@tiara.pl www.tiara.pl

PowyŜsze dane słuŜą jedynie informacji i mogą zostać zmienione.
Wszystkie znaki firmowe są własnością odnośnego posiadacza.

