
CITRONIX řady ic
speciální kontinuální inkjet tiskárny

Tiskárny řady ci byly navrženy tak, aby splňovaly náročné požadavky na značení a kódování ve všech 
odvětvích průmyslu, jako jsou potraviny, nápoje, kabely, kosmetika, farmaceutika, zdravotnictví, elektronika, 
chemie, automobilový, atd.

Optimalizované nastavení rychlosti a kvality tisku přes plynulou regulaci po krocích pro přesné umístnění 
kapek.
Plné tiskové funkce včetně tisku alfanumerických znaků, log, grafiky, 2D kódů, multi jazykové možnosti, 
ztučnění, horní a dolní  index, rotování znaků, sekvenční čísla, čísla šarže, atd.

Intuitivní tlačítka na bázi ikon usnadňuje ovládání a displej plně využívá barvy pro stavové ukazatele. Velký 
VGA podsvícený displej s QWERTY klávesnicí,  je určen do náročných provozů. Jedním knoflíkem tiskárnu 
zapnete a vypnete. Čisté doplňování náplní bez možnosti chyby při doplňování. Větší nádrže a větší obsah lahví 
(750 ml) redukují počet doplňování.

PixelPlus – unikátní software, díky kterému lze v jedné tiskárně změnit tisk z malých bodů (60 mikronů) na 
větší body (75 mikronů) a to jedním tlačítkem

ciLink – jedna elektronická deska pro vzdálený přístup - lze prohlížet rozhraní nebo ovládat tiskárnu.

SmartFlush – automatický proplach hlavy při vypnutí tiskárny, ten zabezpečí bezproblémový start tiskárny.

Záruka 24 měsíců ve standardu a servisní interval až 6000 provozních hodin.
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Technická data

 

 Čelní pohled Boční pohled   Potiskovací hlava - standard  

 

Pigment

Heavy 

Pigment Micro HS50

Poče řádků 1 až 5 1 až 5 1 až 5 1 až 5

Výška znaků* 1,5 - 12 mm 1,5 - 12mm 0,6 - 6mm 1,5 - 12mm

Výška fontů 5 až 31 bodů 5 až 31 bodů 5 až 31 bodů 5 až 31 bodů

Velikost trysky 65µ 65µ 40µ 50µ

Velikost bodů

Normal (60µ) 

Macro (75µ)

Normal (60µ) 

Macro (75µ) 40µ 50µ

PixelPlus Ano Ano

ciPrecisionPlus Ano Ano Ano Ano

Rychlost** do 8m/sec do 8 m/sec do 10,3 m/sec do 10,6 m/sec

ciLink Ano Ano Ano Ano

RS232 Ano Ano Ano Ano

Ethernet Ano Ano Ano Ano

Vstupy (fotobuňka/rychl .snímač/program.) .2/1/6 .2/1/6 .2/1/6 .2/1/6

Výstupy (program. a larmy/ relé) .3/1 .3/1 .3/1 .3/1

SmarFlush Ano Ano Ano Ano

Kryt nerez nerez nerez nerez

IP krytí IP55/65 IP55/65 IP55/65 IP55/65

Váha vč. hlavy

*** záruka na čerpadlo u Heavy Pigment je 12 měsíců

*minimální výška 5x5 bodů, max.16+bodů

** v základu 5 bodů v 50dpi. Rychlost více jak 6,6 m/sec a 9,3 m/sec v závislosti na zprávě

ci 3500 nebo ci3650

17,4 kg/18,3 kg


