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Serie 2000 dispenser

Nyt kompakt design.

Stepmotor drevet.

Mikroprocessor.

Funktionstaster.

Indbygget styring.

Mange optioner.

 

EME serie 2000 dispensere, er
baseret på den nyeste teknologi og
bygget i et kompakt design.

Den moderne og avancerede
mikroprocessor styring,
er integreret i selve dispenseren.
Det betyder mindre behov for plads
og ingen løse ledninger.

Den moderne stepmotor med 
micro step driver, giver en næsten
lydløs og præcis etikettering.

Betjeningspanelet er integreret
og forsænket i selve basispladen og
giver let adgang til indstillinger af
dispenserens funktioner.
Det belyste display viser systemets
indstillinger og touch panelet gør
det nemt at foretage justeringer.

Alle indstillinger kan gemmes
i hukommelsen og genkaldes
ved næste produktion.

Serie 2000 dispensere kan
leveres både som højre og 
venstre model og i flere størrelser.

Med en enkoder tilsluttet, kan den
intelligente styring sikre, at
dispenseren automatisk følger
hastigheden på produkterne.

Dispenserne kan tilbydes med en
række optioner:
-Prægefolie trykværk.
-Thermo/transfer print system.
-Separat betjeningspanel.
-Tacho/Encoder kontrol.
-Transparent etiket registrering.
-Advarsels signaler.
.... og meget mere.

Serie
2000

Moderne teknologi i et kompakt design
Model 2-200H

Model 2-120H/M01



Model 2-120 Venstre Model 2-120 Højre

Eltilslutning:
230VAC 50/60 Hz.
Forbrug: 250 W

Vægt:
Model 2-120: 16kg.
Model 2-200: 18kg.

Forhandler:

Hot-foil printer,
model M01.

Specifikationer:

Passer til:
dispenser 1000
dispenser 2000
dispenser 4000

Print areal:
12x30/30x12mm.

2 typer beslag:
Højre eller
venstre model.

Specifikationer:

Passer til:
dispenser 1000
dispenser 2000
dispenser 4000

Print areal:
32x40/40x32mm.

200dpi print
via hånd terminal
med memory.

310*
600

600

* (Model 2-200: 410mm)

Forbehold for ændringer i specifikationer.

Specifikationer og tilbehør: Model 2-120 Model 2-200

Etiketbane bredde, maksimum: 120mm 200mm

Etiketbane bredde, minimum: 20mm 20mm

Etiket længde, minimum: 20mm 20mm

Etiketlængde, maksimum: 250mm 250mm

Variabel hastighed: 0-35m/min. 0-30m/min.

Antal etiketteringer pr. minut: 400 400

Etiketrulle, max. diameter: Ø270mm Ø270mm

Etiketrulle, indre diameter, minimum: 40mm 40mm

2 faset stepmotor med microstep: Ja Ja

Mikroprocessor med keyboard: Ja Ja

Belyst display: Ja Ja

Funktionsbegrænsning med password: Ja Ja

Antal etiket indstillinger i hukommelsen: 45 45

Signal for produkt separator: Ja Ja

Tacho/Encoder tilslutning: Ja Ja

Ekstern signal interface I/O. Ja Ja

Tilbehør til alle modeller:

Fjernbetjenings panel, separat. Forvarsel for lav etiketrulle.

Motoriseret etiket afrulning. Bevægelig dispensertunge.

Tasthoved for transparente etiketter. Print system/trykværk.

Thermo-transfer printer 18i
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