
Safety Coding

BOLTMARK® II SERIES 

 
CONTINUOUS INK-JET PRINTER

 

EBS-6600/6900

EBS | Innovation since 1977

ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ ΑΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Μ.Αντύπα 41  Πυλαία - Θεσσαλονίκη
Τηλ: 210 220-8302, 2310 301140 - www.labelink.gr - sales@labelink.grwww.labelink.gr | Αθήνα - Θεσσαλονίκη | sales@labelink.gr | 210 2208302 - 2310 301140



EBS | BOLTMARK II SERIES | Πλεονεκτήματα

Αδιάκοπη παροχή ενέργειας

   

 

Παγκόσμια καινοτομία:
για πρώτη φορά σε εκτυπωτή συνεχούς εκτύπωσης ψεκασμού μελάνης:
ένα ενσωματωμένο αυτόματο, έξυπνο σύστημα για την σταθερή και 
αδιάκοπη λειτουργία του εκτυπωτή σε περιπτώσεις διακοπής ενέργειας. 
Αν υπάρξει διακοπή ρεύματος για λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, ο 
εκτυπωτής συνεχίζει κανονικά την λειτουργία του.
Αν η παροχή κοπεί για παραπάνω από 30 δευτερόλεπτα, τότε ο 
εκτυπωτής ξεκινάει αυτόματα την διαδικασία καθαρισμού και 
απενεργοποίησης ώστε να μην μείνουν κατάλοιπα μελάνης στις 
σωληνώσεις. (προεραιτικά)

€

Κλάση προστασίας IP55 και IP65

   

Απόδοση και οικονομία
Ο εκτυπωτής με την μικρότερη κατανάλωση

  ρεύματος της αγοράς, μόλις στα 19 Watts 
Επιπλέον, ζυγίζοντας μόνο 12,5 κιλά, είναι ιδανικός

για να αλλάζει εύκολα γραμμές παραγωγής.

    
       

        
  

Διαθέσιμο IP55 ως στάνταρ ή IP65 (προαιρετικά) - υψηλή κλάση 
προστασίας στο κέλυφος του εκτυπωτή, που αποτρέπουν την 
είσοδο νερού και σκόνης. Έτσι εξασφαλίζει την μεγάλη διάρκεια 
ζωής του εκτυπωτή.

Το πληκτρολόγιο, η οθόνη και οι συνδέσεις του εκτυπωτή έχουν 
ενισχυμένη προστασία ενάντια σε χημικές ουσίες και νερό.

  Πολύ απλή αλλαγή 
αναλωσίμων και iModule®

   Η σειρά EBS BOLTMARK II διαθέτει το δικό της σύστημα μελανιού   
και διαλύτη, που επιτρέπει την αλλαγή τους σε δευτερόλεπτα με 3 

απλά βήματα:
Ανοίξτε το μπροστινό κάλλυμα, αφαιρέστε το παλιό iModule®, 

τοποθετήστε το νέο iModule® και είστε έτοιμοι!
  Δεν χρειάζονται τεχνικοί ή περίπλοκα εργαλεία. 

Αντίστοιχα εύκολα και γρήγορα θα μπορείτε να αλλάζετε
τα δοχεία μελάνης και διαλυτικού.

Αδιάκοπη εκτύπωση κατά την αλλαγή αναλωσίμων, χωρίς βιδώματα και 
ξεβιδώματα, χωρίς καπάκια και χωρίς να λερώνετε τα χέρια σας.

Αφαιρέστε το άδειο δοχείο, τοποθετήστε το καινούριο - κλικ!
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 Κεφαλή εκτύπωσης 90°

 

 

 

Καλώδιο κεφαλής 4m και 6m 

Κλάση προστασίας IP 65

Κεφαλή βαρέας χρήσης

(διαθέσιμο για EBS 6900)

(διαθέσιμο για EBS 6900) 

(διαθέσιμο για EBS 6900) 

για δύσκολες συνθήκες

 

 

 

Επιλογή ”Food” για χρήση με μελάνια 

κατάλληλα για τροφές.

Επιλογή για αλλαγή κατεύθυνσης 

εκτύπωσης
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g 
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g Βάση κεφαλής τύπου gun

g Shaft encoder

g Βάση κεφαλής εκτύπωσης

g Φωτοκύτταρο

g Φάρος συναγερμού βλαβών

g Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος UPS

g Βάση στήριξης (με ή χωρίς ρόδες)

    

          
      

Ο εκτυπωτής στα μέτρα σας
Για την σειρά BOLTMARK II υπάρχουν αρκετές επιπλέον επιλογές εξοπλισμού ώστε ο εκτυπωτής
να είναι προσαρμοσμένος ακριβώς στις ανάγκες σας:

ΑΞΕΣΟΥΑΡ     ΕΠΙΛΟΓΕΣ

A EM

  

EBS | BOLTMARK II SERIES | Αξεσουάρ

Μελάνι για κάθε εφαρμογή 
Αιθανόλη - Ακετόνη - ΜΕΚ
Πολλές επιφάνειες, πολλές φαρμογές, πολλά μελάνια:

Η εκτύπωση σε συσκευασίες τροφίμων απαιτούν άλλου τύπου μελάνη από ότι αν 
τυπώναμε κατευθείαν πάνω στο φαγώσιμο προϊόν. Σε εξαιρετικά απαλές και λείες 
επιφάνειες, χρειάζεται μια μελάνη που να στεγνώνει γρήγορα και να μην "τρέχει". Για 
αυτές αλλά και για όποια χρήση και εφαρμογή επιθυμείτε, αναπτύσουμε τις 
κατάλληλες μελάνες για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες σας.

Πλεονέκτημα:         Εκτύπωση
σε κάθε 

επιφάνεια

       Κωδικοποίηση
ασφαλείας

Λιγότερη  
μυρωδιά     

Εκτύπωση 
τροφίμων           

UV
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Safety Coding

EBS-6600 EBS-6900

16 dots - 2 lines
Model „MINI“ • -
25 dots - 3 lines
Model „MIDI“ ❍ •
32 dots –  4-5 lines
Model „MAXI” - ❍

High contrast LCD
with Touch-Screen • •
Graphic- / Barcode capable • / • • / •
ECC 200 2D-Code ❍

(limited)
❍

Barcode generators • •
National fonts
(selection of)

Cyrillic, Arabic, Japanese, Chinese, Korean and many more

Interface 
Ethernet & USB • •
Positive air for print head 
(dirt reduction) • •
Print head cable 3m

3m 
(4m und 6m option available)

Print head type straight
straight

(angular print head 90° optional)

Special channel for
External data (RS232) ❍ ❍

Print speed
(up to)

500 metre/minute
@ Matrix 5x5 (2083 char. / sec.)

Print matrix 
(dependent on printer type)

5x5, 7x4, 7x5, 9x5, 9x7, 11x7, 12x6, 
12x7, 14x9, 16x9, 16x10, 16x14, 

21x15, 25x15

5x5, 7x4, 7x5, 9x5, 9x7, 11x7, 12x6, 
12x7, 14x9, 16x9, 16x10, 16x14, 

21x15, 25x15, 32x18

Keypad layout
Arabic or Cyrillic ❍ ❍

Text memory 100 storage locations
1000 storage locations

(optional 2000)

USB Library manager • •
Power supply for USP ❍ ❍

IP Protection class IP55
IP55 

(IP65 option available)

Power consumption dynamic 19W dynamic 19W

Installation Hanging or standing

Weight 
(without fluids)

12,5 kg

 • standard                                     optional   - not available

EBS | BOLTMARK II SERIES | Επισκόπήση

Χαρακτηριστικά
Μοντέλα
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my.ebs.ink
Διαχείριση Εκτυπωτή

EBS | BOLTMARK II SERIES | Διαχείριση Εκτυπωτή

Απομακρυσμένος έλεγχος & διαχείριση εκτυπωτή
Συνδεθείτε με τον εκτυπωτή σας από οπουδήποτε στον κόσμο μέσω δικτύου Ethernet. Λειτουργείστε 
τον εκτυπωτή σας μέσω οποιουδήποτε Web Browser. Η διαχείριση μέσω του server του my.ebs.ink 
επιτρέπει την ταυτόχρονη λειτουργία 4 εκτυπωτών σε ένα δίκτυο και μέχρι 16 ή και 32 εκτυπωτών.

Το σύστημα
Αφού συνδέσετε τον εκτυπωτή σας στο δίκτυο με Ethernet, μπορείτε να τον λειτουργήσετε 
απόμακρυσμένα μέσα από κάθε υπολογιστή, κινητό ή tablet. Μέσα από την σελίδα “my.ebs.ink” 
μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή σας από οπουδήποτε, να αλλάξετε και να 
αποθηκεύσετε διαδικασίες εκτύπωσης, να δείτε αναφορές για την λειτουργία του, να κάνετε έλεγχο 
των αναλωσίμων και να δείτε πιθανά σφάλματα. (η υπηρεσία διατίθεται προαιρετικα)*
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Εφαρμογές
Πολλές επιφάνειες - Περισσότερες λύσεις

  Εκτύπωση με μελάνι κατάλληλο για τρόφιμα σε άμεση επαφή 
με το προϊόν ή στην συσκευασία

  Μέταλλα, με μελάνες γρήγορης ξήρανσης σε λείες, κυρτές 
και δύσκολα προσβάσιμες επιφάνειες

         Εκτύπωση σε βάζα, κονσέρβες και συσκευασίες φαγητού

     Εκτύπωση σε καλώδια, σωλήνες, PVC 

      Εκτύπωση χιλιοστών σε πολύ λεπτές επιφάνειες μετάλλων

  

EBS | BOLTMARK II SERIES | Εφαρμογές

Εκτύπωση σε πολύχρωμες φιάλες PET
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