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Εκτυπωτικός µηχανισµός ψεκασµού (inkjet) J.E.T. Series του Γαλλικού οίκου ALE
Oι εκτυπωτικές µηχανές ψεκασµού (Inkjet) J.E.T. Series του οίκου ALE είναι ειδικά σχεδιασµένες ώστε να παρέχουν την
δυνατότητα υψηλής ποιότητας εκτύπωσης σε, χαρτόνι καί γενικώς σε πορώδεις επιφάνειες.
Οι µηχανές JetSeries ;έχουν τό µοναδικό πλεονέκτηµα να είναι Modular επιτρέποντας τήν επιλογή µεταξύ κεφαλών µε
τρία διαφορετικα µέγιστα υψη (E.T.1, E.T.2, E.T.7), καί Controller πού ελέγχει µιά ή δύο κεφαλές εκτυπώσεως.(J3, J15)
Ειναι τό µόνο διαθέσιµο Inkjet µε απεριόριστες δυνατότητες επιλογών σε αριθµό γραµµών καί πεδίων, µιά καί συνδέεται
µε σχεδιαστικό πρόγραµµα WINDOWS (CODEX). Μπορεί να χρησιµοποιηθή είτε ως «Stand Alone» είτε ως
«OnLine»

.
Η σχεδίαση τού περιεχοµένου τής εκτυπώσεως µπορεί να γίνη είτε απ’ ευθείας στήν µηχανή ειτε στό σχεδιαστικό
προγραµµα τό οποίο θα γίνη “download” στήν µηχανή.
Σχεδιάστηκε ειδικώς για µικρές / µεσαίες µονάδες παραγωγής (όπου η αλλαγή τών προιόντων καί τών παρτίδων είναι
πολύ συχνή) καί επιτυγχανει ταχυτάτη αλλαγή τών µηνυµάτων (Manufacturingflexibility).
Αποτελεί ένα σύνολο ιδιαιτέρως µικρών διαστάσεων καί βαρους, πού ποικίλλει αναλόγως τού συνδυασµού, H µηχανή
σύγκειται από τήν κυρίως µονάδα πού περιέχει: τό motherboard, τό πληκτρολόγιο τίς φιάλες αναλωσίµων καί τίς αντλίες,
καί τήν κεφαλήή τίς κεφαλές εκτυπώσεως Τά περιβλήµατα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.
Οι κεφαλές (Μαρκας XAAR) έχουν εύρος εκτυπώσεως 18mm (Ε.Τ.1), 34mm (Ε.Τ.2), καί 70mm (Ε.Τ.7) καί πυκνότητα
ακροφυσίων (resolution) 180dpi. Η µέθοδος δηµιουργίας σταγόνων είναι πιεζοηλεκτρική Η κεφαλή µπορεί να τυπώνη µε
ρυθµιζόµενες κλίσεις σε κατακόρυφες ή οριζόντιες επιφάνειες (µοντέλο «D»)

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 10, 15354, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: (30) 210 6655497, FAX: (30) 210 6655498
10 BOUBOULINAS Str., 15354, GLYKA NERA GREECE
TEL.: (30) 210 6655497, FAX: (30) 210 6655498
www.halos.gr, e-mail: halos@halos.gr

“ΑΛΩΣ” ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΡΟΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
“HALOS” AUTOMATIC DATA FLOW &
PACKAGING SYSTEMS

Η µηχανή ενσωµατώνει τήν φιάλη τής µελάνης .

Η χρήση του είναι πολύ εύκολη δεδοµένου ότι όλες οι οδηγίες για την εισαγωγή αλλαγή και εκτύπωση µηνυµάτων όπως
και πιθανή βλάβη, εµφανίζονται στην οθόνη.
Tό σχεδιαστικό πρόγραµµα CODEX διευκολύνει τήν σχεδίαση τών µηνυµάτων καί τών λογοτύπων , επιτρέπει την
επικοινωνια µε βασεις δεδοµενων (openprotocol) καί επιπλέον δίνει τήν δυνατότητα κοστολόγησης τών εκτυπώσεων µε
βαση τήν προβλεπόµενη ανάλωση τών σταγονιδίων. Χωρίς τό dongle (δωρεάν δηλαδή) µπορεί να χρησιµοποιηθή για τό
«κατέβασµα» Windowsfonts στόν controller
Ταχύτητα εκτύπωσης έως 42 m/min, καί διπλάσια µε µειωµενο πάχος γραµµάτων.
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Χαρακτηριστικά

Προαιρετικώς:



Συνθ. λειτουργίας: 4o-35ο C, 0-80% RH non condensing



Εκτύπωση υψηλής ευκρίνειας 180 dpi



Εκτύπωση χαρακτήρων έως 32 γραµµές, ρυθµιζόµενων
κατά τό πλάτος, τό διάκενο, τό πάχος (9 bold levels)



Παρουσίαση τών χαρακτήρων: Κανονική,
Ανεστραµµενη, Καρκινική



Εκτύπωση λογοτύπων καί BarCodes



Εκτύπωση ακολουθίας αριθµών (Sequential numbering)



Ιδανικό για εκτύπωση τών LotNr, Hµ. Παρ. Κλπ



∆ιαθέτει Ηλεκτρονικό ρολόι µε πρόβλεψη βαρδιας καί
αυτόµατης «Ηµεροµηνίας Λήξεως» (exp.)



Hλεκτρονικός ελεγχος τής αντλίας



Μνήµη µηνυµάτων 2Mb (επεκτάσιµη σε 8Mb) µε
πρόβλεψη γιά αποθήκευση καί τών ρυθµίσεων (settings)
τών µηνυµάτων



Αυτόµατη επιλογή τάσης



Κωδικοποιητής (Encoder) για αυτόµατο συγχρονισµό µε
µεταφορικής ταινία µεταβλητής ταχύτητας.



Χρωµατιστά µελάνια καί food quality



Μελάνη UV



Φορητή βάση
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