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SmartDate® X60

termotransferové tlačiarne  

Vysoko výkonná tlač 

•  Tlačová rýchlosť až 1000 mm/s pri 
plnom rozlíšení 300 dpi.

•  Vynikajúca kvalita tlače až 600 mm/s 
pomocou živicových pások a zlepšenie 
kvality pre náročné aplikácie.

•  Vysokorýchlostný mód pre tlač pre 
krátke balenia pri vyššej rýchlosti.

•  Schopnosť tlačiť výherné kódy vrátane 
unikátnych QR kódov priamo na každé 
balenie.

Bezkonkurenčná spoľahlivosť

•   Najdlhšia záruka na trhu - 18 mesiacov,* 
k dispozícii je aj záruka na 60 mesiacov.

•   Bezkonkurenčná záruka na tlačové hlavy*.

•   Nulová preventívna údržba vďaka robustnému 
prevedeniu a dielom, ktoré nepodliehajú 
opotrebovaniu.

•   Výmenný servisný program ponúka rýchlu 
reakciu a dodávku náhradných dielov**.

Ekologické výhody

•   Zníženie odpadu pásky až o 20 %.

•   Spotreba vzduchu znížená na 
0,47 ml pri 3 baroch.

•   Úsporný režim riadiacej jednotky 
znižuje spotrebu energie až 
o 50 %.

Znížené náklady

• Režim digitálnej úspory pásky znižuje jej spotrebu až o 20 %. 

• Dlhá životnosť termotransferovej tlačovej hlavy.

•  Široká škála termopások so šírkou od 20 mm do 55 mm, zahŕňa termopásky 
pre nepriamy kontakt s potravinami.

• Obsahuje CoLOS® Create 5.0 pre návrh jednoduchých správ. 

Markem-Imaje Vám prináša vysoký výkon. 
Navrhnutá pre najnáročnejšie vysokorýchlostné aplikácie. SmartDate X60 prináša 

termotransferovú tlač v ultra vysokých rýchlostiach pri vysokom rozlíšení. Tlačová 

hlava s dlhou životnosťou tlačí v rozlíšení 300 dpi na flexibilné fólie až 350 tlačí 

za minútu. Jednoduchá inštalácia, jednoduché používanie, používateľské rozhranie 

zlepšuje ovládanie tlačiarne a umožňuje prístup k dôležitým informáciám tlače. 

Všetky hmatateľné výhody boli navrhnuté pre maximálne využite. 
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Optimalizácia prevádzky 

•  Štandardná páska s návinom 1100 m 
znižuje potrebu častej výmeny pásky 
a znižuje náklady na tlač.

•  Editácia správy umožňujúca úpravu 
používateľom bez nutnosti použitia 
počítača.

•  Automatická detekcia chybných 
bodov ukazujúca presné umiestnenie 
v tlačovom poli.

•  Automatické nastavenie tlačovej 
hlavy pre zvýšenie prevádzkovej 
disponibility a dosiahnutie optimálnej 
kvality tlače.
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SmartDate® X60 špecifikácia 

Činnosť 

•  Používateľský displej: farebný LCD dotykový 
displej pre výber správ, na úpravu správy, 
vloženie premenných, diagnostiku  
a systémové nastavenie

•  Dostupný je tiež monochromatický displej

•  WXSIWYG náhľad tlače aktuálnej správy, 
displej, ktorý v reálnom čase zobrazuje 
kapacitu tlače vyjadrenú počtom hodín  
a tlačíí

•  Plná diagnostika obsahujúca štatistiku 
tlačovej hlavy

•  Robustný LED indikátor na tlačiarni

•  Diagram pre jednoduché nasadenie pásky

•  Hardwarové rozhranie:

–  Vstupy: signál k tlači a 1 konfigurovateľný 
vstup

–  Výstupy: chyba, varovanie a 2 
konfigurovateľné výstupy

•   S/W rozhranie:
–  USB pre nahratie správ, nastavenie  

a prenos údajov  
–  RS232, ethernetová komunikácia  

v štandarde
–  Komunikačné protokoly pre PC, PLC  

a baliace linky zahŕňajúce plné ovládanie 
cez webové rozhranie

Ďalšie vlastnosti 

•  Materiál: termotransferová páska k dispozícii 
v rôznych typoch a farbách, zahŕňajúca  
pásky schválené pre nepriamy kontakt  
s potravinami

•  Maximálna dĺžka pásky: až 1100 m

•  Minimálna šírka pásky: 20 mm

•  Maximálna šírka pásky: 55 mm

•  Hmotnosť:
– Tlačiareň: 7,9 kg 
– Farebný dotykový displej: 4,8 kg 
– Monochromatický displej: 4,0 kg

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

•  Spotreba vzduchu: obvykle 0,47 ml/tlač

•  Prevádzková teplota: 0 - 40 °C

•  Vlhkosť: 10 % až 90 % bez kondenzácie

PC software 

•  Obsahuje, zdarma CoLOS® Create 5.0 pre 
návrh jednoduchých správ; kompatibilita aj 
s CoLOS® Create Professional a CoLOS® 
Enterprise

Voľby 

•  Web UI pre OEM integráciu

Príslušenstvo 

•  Montážny držiak 

•  Enkodér

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

Riadiaca jednotka 
monochromatická

Riadiaca jednotka s farebným 
dotykovým displejom
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Tlačové možnosti 

•  Tlačová rýchlosť:
– Kroková: do 700 mm/s
–  Kontinuálna: od 10 mm/s do 1200 mm/s 

(kombinovaná)
–  Kontinuálna: od 10 mm/s do 1800 mm/s  

(s pohyblivým vozíkom)

•  Oblasť tlače:
– Kroková: 53 mm x 75 mm
–  Kontinuálna: 53 mm x 150 mm 

(kombinovaná)
–  Kontinuálna: 53 mm x 100 mm  

(s pohyblivým vozíkom)

•   Charakteristika tlače:
– Automatické nastavenie tlačovej hlavy
–  Detekcia chybných bodov tlačovej hlavy  

a úprava správy. 
–  Tlačiareň pre krokové a kontinuálne 

aplikácie
–  Jednoduchá zmena orientácie  z ľavej na 

pravú stranu bez potreby ďalších dielov
– Priemerná medzera medzi tlačou 0,5 mm
– Automatické kódy smeny a sériové čísla
–  Mnohopočetné premenné polia  

s používateľským vstupom  
s alfanumerickými znakmi 

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

•  Špecifikácia tlače: plná podpora true type 
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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Ďalšie informácie nájdete na www.markem-imaje.com
The design and 

manufacturing plants of
this product are

ISO 9001 / ISO 14001
CERTIFIED

9, rue Gaspard Monge
B.P. 110
26501 Bourg-lès-Valence Cedex - France
Tel.: +33 (0) 4 75 75 55 00
Fax: +33 (0) 4 75 82 98 10

150 Congress Street
Keene, NH 03431
United States of America
Tel.: +1 800-258-5356
Fax: +1 603-357-1835

 

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