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WYTŁACZATKA   IGŁOWA 
SM- 110/30 MARKER

     Wytłaczarka igłowa SM- 110/30
  
- nowoczesna wytłaczarka igłowa z wbudowanym 7” kolorowym ekranem dotykowym 
  Touch-Screen.
- pole znakowania 110x30 mm.
- waga urządzenia: tylko 3,65 kg.
- urządzenie przeznaczone do płytkiego 
  jak i głębokiego znakowania.
- wysoka jakość opisu nawet przy dużej 
  prędkości opisywania.
- praca z lub bez PC.
- wielojęzyczne oprogramowanie 
  “Stamper 2.0”
- możliwość znakowania poprzez:
  tekst, datę, czas, licznik, logo, 
  numery seryjne, kody, rysunki, 
  numer pojazdu VIN. 
- zintegrowany zawór z regulacją ciśnienia, 
  filtr powietrza i zasilacz.
- przewód zasilający.
- zespół głowicowy wraz z igłą 3mm.

Opcje dodatkowe:             
- dolna podstawa umożliwiająca znakowanie powierzchni  
  okrągłych.
- kolumna, stojak przeznaczony do pracy jako urządzenie  
  stanowiskowe. 
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Dane techniczne:

· Pole zapisu:                                                       X-oś= 110mm, Y-oś=30mm  (rozdzielczość= 0,025mm/krok)
· Wymiary urządzenia:                                         szerokość: 216mm, wysokość:260mm, głębokość:305mm (łącznie z uchwytem)
· Waga:                                                                3,65kg (łącznie ze sterowaniem) waga zespołu głowicy znakowania:2kg
· Urządzenie zabezpieczające:                            system zamknięty  (osłony ochronne układu mechanicznego)
· Napięcie użytkowe:                                            90-264 VAC (50/60Hz) 40 W pobór mocy
· Podłączenie pneumatyczne:                              max. 6 barów( zużycie powietrza 5NI/min) powietrze suche, wolne od oleju 
· Ekran:                                                                 7 “ kolorowy ekran Touch-Screen 
· System pracy:                                                    urządzenie pracuje z PC lub pracuje niezależna od komputera 
· Komunikacja:                                                     
· Standardowe oprogramowanie:                         tekst, datę, czas, licznik, logo, numery seryjne, kody, rysunki, numer pojazdu VIN
· Prędkość znakowania:                                       4-5 znaków na sek. (w zależności od ustawień parametrów)
· Gęstość punktów:                                              możliwość zaprogramowania od 0,1 do 2 mm 
                                                                                         max. do 100 punktów poligraficznych na 1 cm   
· Pamięć:                                                              karta MicroSD od 4GB - do nabycia
· Siła oznakowania:                                              sterowanie elektroniczne
· Języki:                                                                niemiecki- angielski- hiszpański- francuski- włoski
· Zestaw znaków:                                                 true type i wektorowy zestaw znaków
· Funkcje:                                                             * uproszczona obsługa dla wprowadzania danych zmiennych
                                                                                         * powiadamianie i diagnoza stanu urządzenia w czasie rzeczywistym
                                                                                         * przegląd grafiki
                                                                                         * pobieranie plików z pracami poprzez podłączenia 
                                                                                         * Import i znakowanie rysunków CAD (pliki PLT, DXF)
                                                                                         * algorytm dla prostokątnych i kwadratowych kodów Data Matrix  

ethernet, -232/485 szeregowo, /O 

ethernet lub USB

Bluetooth, USB, RS  I


