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EBS | EBS - 1500 | Μονάδα Ελέγχου

Μονάδα ελέγχου EBS-1500
Ένας μικρός και εξαιρετικά οικονομικός βιομηχανικός εκτυπωτής με δυνατότητα εκτύπωσης
σε διάφορα προϊόντα και συσκευασίες. Η εκτύπωση που γίνεται με την τεχνολογία

ψεκασμού μελάνης σημαίνει ότι αυτός ο εκτυπωτής μπορεί να γράψει σε επιφάνειες και
υλικά διαφόρων τύπων και σχημάτων.

Χαμηλή
κατανάλωση 
αναλωσίμων

41 χρόνια 
εμπειρίας και 
καινοτομίας στην 
εκτύπωση

Τέλεια
ένταση και 
ανθεκτικότητα 
εκτύπωσης

Προστασία από
νερό και σκόνη

ΣΚΟΠΟΣ και  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εκτύπωση στο προϊόν από απόσταση και χωρίς επαφή, 
επιτρέποντας τυχόν ανωμαλίες στην επιφάνειάτου.

Πλήρης αυτοματισμός της διαδικασίας εκτύπωσης από τις 
κεφαλές.

Δυνατότητα εκτύπωσης κάθε τύπου πληροφορίας σε 
πραγματικό χρόνο. Ημερομηνίες παραγωγής και λήξης, 
βάρος αντικειμένου κατευθείαν από ηλεκτρονικήζυγαριά, 
δεδομένα από εξωτερικό scanner ή barcode, ακόμα και 
πληροφορίες από βάση δεδομένων.

Ο χειριστής επιλέγει και διαχειρίζεται τον εκτυπωτή κάνοντας 
απλές επιλογές που εμφανίζονται στην οθόνη.

Οι διαδικασίες που απαιτούν την παρέμβαση του χειριστή, 
σημαίνονται επιπλέον από οπτικά και ακουστικά σήματα.

Ανοξείδωτο ατσάλι με INOX περίβλημα και ειδική μεμβράνη 
στο πληκτρολόγιο για μεγαλύτερη αντοχή απέναντι σε νερό 
και στους πιο κοινούς διαλύτες σε πραγματικά περιβάλλοντα 
εργασίας.

Η οθόνη του ελεγκτή μας αποτυπώνει πλήρως το αποτέλεσμα 
που θα παρουσιάσει η εκτύπωση.
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EBS | EBS - 1500 |Εκτυπωτικές κεφαλές
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Το κατάλληλο  
μελάνι για κάθε  
εφαρμογή
Οι επιφάνεια του κάθε προϊόντος είναι  

μια πρόκληση για κάθε εκτυπωτή.

Ευτυχώς, το έχουμε κάνει εύκολο!

Η εκτύπωση σε μέταλλο απαιτεί διαφορετικό μελάνι από την εκτύπωση

σκυροδέματος. Τα σκουρόχρωμα υποστρώματα απαιτούν ελαφριά  
χρωματισμένα μελάνια και οι εξαιρετικά λείες επιφάνειες απαιτούν γρήγορο  
στέγνωμα. Για αυτές αλλά και για όποια χρήση και εφαρμογή επιθυμείτε,  
αναπτύσουμε τις κατάλληλες μελάνες για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες  
σας.

Όλες οι κεφαλές εκτύπωσης είναι σχεδιασμένες για διάφορους τύπους  

μελανιού ή χρωματισμένης μελάνης. Κάθε μια δουλεύει με διαφορετικό  

χρώμα ή τύπο μελανιού αυτόνομα, ενώ συνεργάζεται με την μονάδα  

ελέγχου και τις υπόλοιπες κεφαλές για ένα ενιαίοαποτέλεσμα.
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Χαρακτηριστικά
Προδιαγραφές της μονάδας ελέγχου

EBS-1501 (2) EBS-1506

Τύπος κεφαλής εκτύπωσης Με ηλεκτρομαγνητικό έλεγχο των ακροφυσίων μελάνης. Μπορεί να

λειτουργεί ταυτόχρονα με πολλές εκτυπωτικέςκεφαλές

Αριθμός κεφαλών εκτύπωσης  
συνδεδεμένων ταυτόχρονα

1 έως2 1 έως 6

Ύψος κεφαλής εκτύπωσης 5 έως 64 κουκκίδες ή διαφορετικά: 6 έως 116 mm

Μέγεθος χαρακτήρων 5x5, 7x5, 9x5, 9x7, 11x8, 12x6, 12x7, 14x9, 16x10, 16x14, 21x15,25x15, 32x18,

64x36 και άλλοι. Εθνικούς χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένωνκυριλλικών,  
αραβικών, ιαπωνικών, κινεζικών ή κορεατικών χαρακτήρων

Αριθμός γραμμών κειμένου από 1 έως 8 ανάλογα με την κεφαλή

Γραφικά και ειδικοί  
χαρακτήρες

Γραφικά κάθε μεγέθους με μόνο περιορισμό τον τύπο της κεφαλής. Επεξεργαστής  

γραφικών στοιχείων ενσωματωμένος. Περιέχει γραμματοσειρά συμβόλων και  

γραφικών 7, 16 και 25 κουκκίδων

Γραμμωτοί κώδικες Datalogic, Matrix, 2/5 5 Bars, Interleaved, Alpha 39, EAN-8, EAN-13, Kod 128, EAN-128,  

Code 128B, ITF8, ITF14

Δισδιάστατοι κώδικες (2D) Data Matrix ECC-200

Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης 120 m / min - για: Ανάλυση = 27 dots / dm,

60 m / min - για: Ανάλυση = 55 dots /dm,
Ανιχνευτής προϊόντων
- κοινό σε όλες τις κεφαλές

Τυπικός φωτοανιχνευτής, υπάρχει δυνατότητα  
σύνδεσης με άλλουςανιχνευτές

Χρόνος εκτύπωσης
- κοινό σε όλες τις κεφαλές

Εσωτερική γεννήτρια - η ταχύτητα καθορίζεται από την μονάδα ελέγχου.  
Επίσης από εξωτερικό αισθητήρα σε ιμάντα μεταφοράς ή shaft encoder

Συνδεσιμότητα με εξωτερικές  

συσκευές
RS232, max. 19200 Baud

Βαθμός προστασίας Στάνταρ IP40, προαιρετικό IP54

Συνεχόμενη λειτουργεία Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί συνεχώς 24 ώρες τηνημέρα

EBS | EBS -1500| Χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές κεφαλών εκτύπωσης
7D 16D 25D 32D 64D

Αριθμός ακροφυσίων,  

(κουκκίδες ανά κάθετη 

σειρά)

7 16 25 32 64

Διάμετρος κουκκίδας 0,85 έως 2,5 mm (για ακροφύσιο 120 μm), ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος, 
την πίεση μελάνης, τηνένταση της εκτύπωσης

Διάστημα μεταξύ  κουκκίδων 1,8 mm

Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης
120 m / min - για: Ανάλυση = 27 dots / dm,

60 m / min - για: Ανάλυση = 55 dots / dm

  

Απόσταση εκτύπωσης από 
την κεφαλή

  

2 εως 20 mm

 

Τύπος μελανιού

      

Με βάση το αλκοόλ, ακετόνη ή ΜΕΚ

Κλιματολογικές συνθήκες

 

Βαθμός προστασίας

  
 

Στάνταρ IP40, 
προαιρετικό IP54

 

Στάνταρ
IP40,

Προαιρετικό IP56

Συνεχόμενη λειτουργεία

Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί συνεχώς 24 ώρες τηνημέρα

    
 

Στην στάνταρ έκδοση από +5°C έως +40°C, στην ειδική έκδοση από -10C° 
Σχετική υγρασία: έως και 90% χωρίς συμπύκνωση

Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί συνεχώς 24 ώρες την  ημέρα
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EBS - 1500 | Μέρη του Συστήματος

  Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές
Επιλέξτε μια ή περισσότερες κεφαλές που 
καλύπτουν τις ανάγκες σας και συνδιάστε 

τες σε ένα ευέλικτο και οικονομικό 
σύστημα, φτιαγμένο στα μέτρα σας.

 

Σύστημα μελανιού
Δυνατότητα σύνδεσης ξεχωριστού συστήματος 
μελάνης σε κάθε κεφαλή (μπορεί η κάθε κεφαλή να 
γράφει με διαφορετική μελάνη) ή χρήση κοινού 
συστήματος για όλες. Διατίθεται σε δοχεία 1 λίτρου, 
6, 9 ή 12 λίτρων.

 

 

 

Πρόσθετα εξαρτήματα
Δυνατότητα σύνδεσης πρόσθετων εξωτερικών 

εξαρτημάτων, όπως φωτοανιχνευτής, shaft encoder, 
μεταφορέα STOP, σηματοδότη κ.α. Λόγω των 

πολλών διαμορφώσεων της μονάδας ελεγχου και των 
κεφαλών, ο πρόσθετος εξοπλισμός εξαρτάται από 

την εφαρμογή του εκάστοτε χρήστη.Ανιχνευτής φωτός

Σηματοδότης

        Εξωτερικός 
αισθητήρας ταχύτητας
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| Εφαρμογές

Εφαρμογές
Ένα σύστημα, πολλές λύσεις

Έντονη εκτύπωση σε σωλήνες, λάστιχα και μονωτικά υλικα Καθαρές εκτυπώσεις σε ξυλεία και επεξεργασμένο ξύλο 

Πολυχρωματικές εκτυπώσεις σε ένα αντικείμενο Απορροφητικά, πορώδη και υλικά με ανώμαλες 
επιφάνειες. Σήμανση όλων των οικοδομικών υλικών

Εκτύπωση σε ακανόνιστες επιφάνειες Πλαστικές, κυρτές και κυλινδρικές επιφάνειες
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