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Tiskněte v reálném čase „Vyrobeno“, „Datum 

spotřeby“, „Číslo šarže“ a další online údaje, 

značky, kódy na jakýkoliv substrát. 

Model 88 je tiskne vysokou rychlostí v 1 až 

v 5 řádcích textu, čárových kódů nebo 

grafiky. Široká škála inkoustů vhodná pro tisk 

na jakýkoliv materiál. 

Integrovaný RS232 a programovatelné 

vstupy/výstupy pro dálkové řízení a 

komunikaci.  

 

MOŽNOSTI TISKU 

Počet řádků – 1, 2, 3, 4 nebo 5 řádků 
textu, grafiky a čárových kódů. 
 
Výška zpráv –  od 1,5 mm do 19 mm. 
 
Bezkontaktní tisk – vzdálenost 
tiskové hlavy od produktu od 12 mm do 
50 mm. 
 
Rychlost tisku – do 470 m/min 
v jednom řádku. Do 108 m/min ve dvou 
řádcích, do 54 m/min ve třech řádcích 
a 35 m/min v pěti řádcích. 

 

 

 
➢ CleanStart™ – automaticky čistí tiskovou hlavu a eliminuje každodenní čištění. 

➢ 10,4" barevný dotykový displej –   displej s velkými intuitivními tlačítky a indikátory stavu. 

➢  OneTouch™ – jednokrokové funkce pro operátora – zjednodušují ovládání. 

➢ Velkoobjemové zásobníky inkoustu – prodlužte dobu mezi doplňováním náplní. 

➢ On-the-Fly - externí plnění inkoustu – dokončeno za méně než minutu bez znečištění 

➢ Tlačítko AutoOff™ Go Home – automatizuje a eliminuje časově náročné manuální rutiny na konci dne. 



 

TECHNICKÉ PARAMETRY MODEL 88Spigmentový 

Technologie Kontinuální, inkjet tiskárna 

Interface 10,4“ barevný, dotykový display 

Počet řádků  1 až 5 řádků, 32 pixelů 

Velikosti fontů 5, 7, 9, 12, 16, 19, 25, 32 

Nastavitelná výška tisku Od 1,5 mm do 12 mm 

Volitelná výška tisku Od 2 mm do 19 mm 

Rychlost tisku 
1 řádek: 470 m/min, 2 řádky: 108 m/min, 3 řádky: 54 m/min, 5 řádků: 35 
m/min 

Vzdálenost tisk.hlavy od produktu Od 12 mm do 50 mm 

Hardware 32 Bit ARM 9, 208 Mhz procesor 

Paměť 4GB jednotka SDD, 15 MB flash, 128 MB RAM, USB rozhraní 

Interface tiskárny RS 232, Etherent 

Vstupy 
Fotobuňka, rychlostní snímač, 8 programovatelných vstupů, možnost 
vzdáleného výběru zpráv (256 možných výběrů) 

Výstupy Alarm, relé 

Kryt Nerezový kryt s krytím IP65 

Životnost filtrů 10tis provozních hodin 

Provozní podmínky 

Provozní teplota 0°- 50°C / 10 – 85% bez kondenzace 

Napájení 100 – 240 VAC (3A), 50-60 Hz 

Spotřeba energie 50W 

Vytváření zpráv/tvorba kódů 

Dynamické úložiště zpráv (více než 1000 zpráv), úprava zpráv WYSIWYG, 
integrovaný editor znaků, reálný datum a datum spotřeby, funkce data, 
posunu, převrácení, vzdálené restování počítadla, stahování grafiky, 
integrovaný grafický editor, kontinuální a opakovaný tisk, automatický 
reverzní a inverzní tisk. 

Provozní vlastnosti 

Obsluha prostřednictvím ikon, spouštění jedním tlačítkem, 
zastavení/vypnutí jedním tlačítkem, zabezpečení heslem, automatická 
diagnostika, protokol chyb a činností, připomenutí servisu, funkce 
zálohování/obnovy, firmware z USB, aktualizace 

Obsah náplní Lahev inkoustu: 946 ml, láhev make-up: 946 ml 

Kapacita tanků Kapacita inkoustového tanku 2 litry a make-up tanku 3 litry 

Typy inkoustů Rychleschnoucí, na bázi MEK, acetonu, ethanolu a s příměsí pigmentu. 

Barvy inkoustů Bílá, světle modrá, blankytn, stříbrná, růžová 

Tisková hlava Délka 3 m, volitelná 4,5 m.  

Možnosti tiskové hlavy Pravý úhel 

Orientace tisku Všesměrová. 

Hmotnost 20 kg 

Volitelné příslušenství Maják, fotobuňka, rychlostní snímač, přívod vzduchu, čistící stanice 

 

 
 

Tel.: +420 775 286 496 / obchod@labeltech.cz / www.labeltech.cz 
Sídlo: U Sýpky 620/6, 691 83 Drnholec 
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