Grootkarakter inkjet

Videojet® Unicorn II
De Unicorn II is een compacte inkjetprinter
die voorziet in hoogwaardig, betrouwbaar en
voordelig grootkarakter printen van een of
twee regels.

Wat uw behoeften ook zijn, de Unicorn II-printer kan
snel en eenvoudig worden geprogrammeerd.
Productnamen, identificatienummers, automatische
productietellingen en nauwkeurige tijdcode-opties
zijn met één druk op de knop beschikbaar De Unicorn
II is een printoplossing met lage kosten per code die
zorgt voor maximaal twee regels tekst met
ingebouwde functionaliteit voor meerdere talen.

Meer uptime

Gebruiksvriendelijkheid

• Aangepaste tijd-, datum- en hoeveelheidcodes, inclusief
automatisch bijgewerkte ten minste houdbaar tot en
vervaldatumcodes

• Snelle en eenvoudige integratie; binnen enkele minuten
uitgepakt en klaar voor gebruik

• Optionele bulkinkttoevoer voor nog lagere verbruikskosten en
er hoeft minder vaak inkt te worden bijgevuld voor efficiënter
bedrijf

• Ingebouwde fotocellen detecteren productierichting en -snelheid
voor eenvoudige integratie

• Universele spanning en ingebouwde taalselectie voor wereldwijd
gebruik

Diagnostiek
• Sla berichten op in de controller zodat ze direct weer kunnen
worden gebruikt. Hierdoor nemen lijnwisselingen minder tijd in
beslag.
• Lage aankoopkosten voor het leveren van on-demand
dooscoderen voor vrijwel alle eenvoudige toepassingen
• Lage verbruikskosten houdt de kosten voor coderen per artikel
laag en winstgevend

• Met een apart bracket voor minder hardware-integratie

• Menugestuurde controller om berichten te maken en bewerken

Videojet® Unicorn II
Grootkarakter inkjet
Het systeem bevat

Controller/invoer apparaat; printkop; Universele stroomvoorziening;
montagebrackets en een fles met poreuze inkt

Ingebouwde softwarefuncties

Aangepaste tijd- en datumcodes
Overgang tijd-uur
Vervaldatum voor automatisch printen
Ploegenplanner voor automatische codering door een bepaalde ploeg (maximaal vier
ploegen)
Printvertraging voor plaatsing van het bericht
Aanpassing karakterbreedte
Printen met variabele of vaste snelheid
Opeenvolgende nummering

Talen

Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Spaans, Zweeds, Noors, Turks,
Hongaars
Extra karakters: Cyrillisch, Arabisch, Hebreeuws, Pools
Eenheden voor speciale toepassingen omvatten: Japans, Koreaans, vereenvoudigd
Chinees, traditioneel Chinees, Thais

Printhoogtes

Standaard printhoogte: 25mm (1,0inch)
Optionele hoogtes: 20mm (0,75inch), 32mm (1,25inch), 48mm (1,9inch)

Karakter fonts

7 x 5 dotmatrix, 16 x 10 dotmatrix

De snelheid van de transportband

Opslagcapaciteit berichten
Tot 40 berichten

Bedrijfstemperatuurbereik
4 °C tot 49 °C (40 °F tot 120 °F)

Elektrisch

Het systeem maakt gebruik van een universele stroomvoorziening
100/240VAC bij 50/60Hz

Printsensor

Interne sensoren inbegrepen; externe sensor is optioneel

Inktsysteem

Intern geregeld inktsysteem; in de fabriek ingesteld, geen aanpassingen nodig

Inkt

8oz. (0,23liter) reservoir onder druk, niet-aerosol inktfles
Inktbakken van 18,9l en 1quart verkrijgbaar met een automatisch afleveringssysteem
(ADS)
Videojet beveelt het gebruik van een AOS-systeem aan om optimale printkwaliteit te
garanderen

Verzendgewicht
5,19kg (5,19kg)

Montagebrackets

Buizen van 38,9 en 22,8cm met een buitendiameter van 2,54cm
Optionele hendels kunnen worden geïnstalleerd voor eenvoudige aanpassingen op/neer
en in/uit

6,1m/min tot 61m/min
(lijnsnelheden van meer dan 35m/min kunnen een verslechtering in printkwaliteit
vertonen)

Optionele brackets voor speciale installaties

Lengte van bericht

Afmetingen

Bracketkit met lang bereik beschikbaar voor speciale montagesituaties

Tot 40 karakters van een lettertype met 16 dots of tot 80 karakters per regel met 7 dots
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Bel ons op 0345 636 522
Bezoek www.videojet.nl
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