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SmartDate® X40

termotransférová tlačiareň  

Znížené náklady

•  Široká škála termopások so šírkou od 
20 mm do 55 mm optimalizuje využitie 
termopások.

•  Obsahuje CoLOS® Create 5.0 software 
s novou vlastnosťou automatickej 
optimalizácie pásky.

•  Patentované vlastnosti úspory pásky 
pomáha jú  m in ima l i zova ť  p lochu 
nepotlačenej pásky.

•  Nová nízkonákladová tlačová hlava 
32 mm (štandard 53 mm) pre aplikácie, 
vyžadujúce šírku pásky menej ako 
35 mm.

•  Nová štandardná páska s dĺžkou 
1100 m znižuje potrebu častej výmeny 
pásky a znižuje náklady na tlač.

Bezkonkurenčná spoľahlivosť

•  Najdlhšia záruka na trhu - 18 mesiacov *

•  Bezkonkurenčná záruka na tlačové hlavy *

•  Nulová preventívna údržba vďaka robustnému 
prevedeniu a vlastnostiam: priame riadenie 
pásky a zdokonalený dizajn tlačovej kazety, 
ktorý neobsahuje diely podliehajúce opotrebovaniu.

•  Excelentný pomer lehoty prevádzky až 99,6 %** 
bez nutnosti asistencie s novou 1100 m páskou.

Vysoko výkonná tlač
•  Nová inteligentná tlačová hlava 

s  au tomat ickým nas taven ím 
a detekciou vadných bodov pre 
optimalizáciu kvality tlače.

•  Tlačová rýchlosť až 600 mm/s.

•  Vysoké rozlíšenie 300 dpi.

Ekologické výhody

•  Spotreba vzduchu znížená na 0,4 ml/tlač pri 2,5 baroch.

•  Až 50 % úspora spotreby energie.

• Až 20 % zníženie odpadu pásky vďaka novým termotransférovým páskam.

•  Úsporný režim riadiacej jednotky znižuje spotrebu energie. 

Markem-Imaje ponúka vysokú pridanú 
hodnotu

Cieľom spoločnosti Markem-Imaje je neustále zlepšovanie štandardov 

termotransférovej tlače s ohľadom na efektivitu prevádzky a ekológiu. 

SmartDate X40 predstavuje transparentné, vysoko pokročilé riešenie, ktoré 

umožňuje sledovanie dlhodobých nákladov na tlač, inovovaný dizajn, zlepšený 

pomer dĺžky prevádzky a zvýšený výkon vo výrobnej linke.

Bezkonkurenčná spoľahlivosť
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Vysoko výkonná tlačVysoko výkonná tlač

Optimalizácia prevádzky

•  Informácie v reálnom čase o čase 
prevádzky, stave pásky a detekcia 
chybných bodov tlačovej hlavy.

•  Nová štandardná páska s dĺžkou 
1100 m pre dlhší čas prevádzky.

•  Intuitívny CoLOS® Create 5.0 software 
pre jednoduchý návrh správ.
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SmartDate® X40 špecifikácia 

Činnosť 

•  Používateľské rozhranie: monochromatický 
alebo farebný LCD dotykový displej na výber 
správy, vloženie premenných, diagnostika a 
systémové nastavenie

•  WYSIWYG náhľad tlače aktuálnej správy, 
displej v reálnom čase zobrazujúci kapacitu 
tlače vyjadrenú v počte hodín a popisov

•  Plná diagnostika

•  Robustný LED indikátor na tlačiarni

•  Diagram pre jednoduché navinutie pásky

•  Hardvérový interface:
–  Vstupy: signál k tlači a 1 konfigurovateľný 

vstup
–  Výstupy: chyba, varovanie  

a 2 konfigurovateľné výstupy 

•  S-W interface:
–  USB pre nahranie správ, nastavenie a údaje
–  RS232, ethernetová komunikácia  

v štandarde
–  Komunikačné protokoly pre PC, PLC  

a baliace linky zahŕňajúce plné ovládanie 
cez webové rozhranie

Ďalšie vlastnosti 

•  Materiál: k dispozícii termotransférová páska 
v rôznych typoch a farbách

•  Maximálna dĺžka pásky: až 1100 m

•  Minimálna šírka pásky: 20 mm

•  Maximálna šírka pásky: 55 mm

•  Hmotnosť: 
– Tlačiareň: 7,8 kg 
– Farebný ovládač: 4,5 kg 
– Klasický ovládač: 4,0 kg

•  Elektrické napájanie a vzduch: napätie 90 V 
- 264 V s automatickým spínaním, frekvencia 
47 Hz - 63 Hz, príkon 150 VA

•  Zdroj vzduchu 6 bar/90 PSI (maximum) 
suchý, čistý

•  Spotreba vzduchu: znížená na 0,4 ml/tlač pri 
2,5 baroch

•  Prevádzková teplota: 0 - 40 °C

•  Vlhkosť: 10 % až 90 % bez kondenzácie

PC software 

•  Obsahuje zdarma CoLOS® Create 5.0 pre 
návrh jednoduchých správ, kompatibilita s 
CoLOS® Create Pro Enterprise verzia 4 alebo 
vyššia.

Voľby 

•  Web UI pre OEM integráciu

Príslušenstvo 

•  Montážny držiak

• Enkóder

Viac informácií nájdete na stránke: www.markem-imaje.com

Markem-Imaje si vyhradzuje právo na zmenu dizajnu a/alebo špecifikáciu výrobku bez predchádzajúceho upozornenia

Riadiaca jednotka
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Tlačové možnosti 

•  Tlačová rýchlosť: 
– Krokový: do 600 m/s 
– Kontinuálny: od 10 mm/s do 600 mm/s

•  Oblasť tlače: 
– Krokový: 53 mm alebo 32 mm x75 mm 
– Kontinuálny: 53 mm alebo 32 mm x 100 mm

•  Charakteristika tlače: 
– Automatické nastavenie tlačovej kazety 
– Detekcia vadných bodov tlačovej hlavy 
– Kroková a kontinuálna tlačiareň  
–  Jednoduchá zámena ľavá - pravá bez 

potreby ďalších dielov
– Priemerná medzera medzi tlačou 0,5 mm 
– Automatické kódy smien a sériové čísla
–  Viacpočetné premenné polia s používateľským 

vstupom s alfanumerickými znakmi.

•  Digitálna úspora spotreby pásky
– Radiálna úspora pásky 
– Prekladaný režim 
– Spustenie niekoľkonásobnej tlače 
– Negatívny posun pásky

•  Špecifikácia tlače: plná podpora true typov 
fontov zahŕňajúca rímske znaky a symboly. 
Tlač reálneho času, dátumu a automatický 
update dátumu spotreby, čiarové kódy, ITF, 
Code 39, Code 128, EAN 128, EAN 8, EAN 
13, UPC A, UPC E, RSS linear, PDF 417, ID 
Matrix, QR a RSS čiarových kódov.

Tlačová jednotka
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The design and 
manufacturing plants of

this product are

ISO 9001 / ISO 14001
CERTIFIED

 

ONDRÁŠEK Slovakia s.r.o. Servisné strediska:
Horná 1632 - Prešov
022 02 Čadca - Turčianske Teplice
http: www.ondrasek.sk - Nové Mesto nad Váhom
email: ondrasek@ondrasek.sk - Nové Zámky
tel:  +421 414 332 005 - Bratislava
fax: +421 414 332 006
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