APLINK UV Xsérie
tisk ve vysokém rozlišení na nesavé materiály

Aplink UVX série je určena pro tisk ve vysokém rozlišení a inkoustový systém byl vyvinut pro potřeby značení na
kartóny, obalové fólie a všechny neporézní materiály.
UV LED Curing - exkluzivní ultrafialové vytvrzování (polymerizace) inkoustu, které se využívá pouze pro délku
zprávy. Tiskárna Aplink UVX série pracuje s UV inkousty na bázi specifického vzorce, který umožňuje tisknout ve
vynikající kvalitě libovolný text, obrázky, loga, symboly, 100% čitelné čárové kódy vyhovující standardům GS1.
Nová generace piezoelektrických potiskovacích hlav umožňuje tisknout zprávy do výšky 72 mm s rozlišením až
185x720 dpi, rychlostí až 100 m/min.
Díky modulární konstrukci série APLINK UVX lze připojit 1 až 4 potiskovací hlavy k jedné řídící jednotce, která je
vybavena plně barevný 10,1" dotykovým displejem. Intuitivním grafickým rozhraním lze ovládat a konfigurovat
každou hlavu samostatně.
Inkoust lze doplňovat bez potřeby vypnutí tiskárny. Barevná signalizace uživatele upozorní na případné zprávy
nebo varování, které se zároveň zobrazují na displeji.
Tiskárnu lze jednoduše připojit na Váš podnikový informační systém nebo přímo do databáze pomocí WiFi nebo
ETHERNETU.

Základní
funkce data
Technická
Výška tisku
Velikost bodu
Rychlost
Rozlišení (vertikalní/horizontální)
Počet výtisků
Vzdálenost hlavy od produktu

Čárové kódy
Data
Pozice potiskovací hlavy
Příslušenství
Komunikace
Software
Displej
Náplně
Inkousty
Barvy
Obsah
Ostatní
El. připojení
Výška tiskárny
Provozní podmínky
Vlhkost
UV vytvrzovací systém
Chlazení
Životnost
Vytvrzovací pole

70 mm
35pl
100 m/min
180 DPI / do 720 DPI
až 2 tisky za sekundu
max. 5 mm
GS1-128, ITF14, GS1DATAMATRIX, EAN-UCC13, 2/5 INDUSTRIAL,
2/5 INTERLEAVED, QR, atd.
variabilní nebo fixní text, datum, počítadlo, loga, obrázky
rovná, tisk zboku nebo shora
externí rychlostní snímač, světelná nebo akustiká signalizace
USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 a WiFi (volitelná)
UBS Designer nebo UBS Designer PRO
10,1" barevný, dotykový

UV vytvrditelný inkoust
černá, červená, modrá a žlutá
500 ml nebo 1000 ml lahve

110/220V 50-60hZ
min 515 mm - max 1290
od 5 °C do 50 °C
od 5% do 85% bez kondenzace
vzduch
>20000 hodin
72x30mm
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