
Máy in phun công nghiệp ký tự nhỏ
A470

Hệ thống điều khiển thế hệ mới Đầu in ổn định hơn

Thiết kế Modular

Bộ lọc thiết kế mới được dùng lâu hơn 
và hiệu quả hơn 

         Dẫn đầu công nghệ in liên tục CIJ và kỹ thuật cộng 
nghệ cao thiết kế theo modular cải thiện tính ổn định của 
máy và tính năng bảo trì nhanh chóng cho phép in với độ 
chính xác cao phù hợp với nhiều ngành công nghiệp khác 
nhau.
         Đầu in được tối ưu và nâng cấp tương thích modul 
như là tạo nhiệt, phát hiện pha và khuyết đại, khí dương 
đầu in, điện cao thế, van cách nhiệt đầu in thích nghi với 
mực bột.
         Kết nối ngoài tùy 
chọn đa dạng, bao gồm 
nhiều cổng, kết nối mạng, 
USB, mở rộng đầu vào và đầu ra cổng 
IO, và nhiều hơn nữa, có thể kết nối máy tính, điều khiển công 
nghiệp, PLCs, máy scan mã vạch, và thiết bị cân thông qua công cụ kết nối, trao đổi thông tin 
và điều khiển chung.
         Mạch điều khiển được tích hợp để gia tăng tính ổn định; màn hình màu LED 7-inch có thêm hiệu 
ứng tinh tế cho hoạt động lâu dài, hệ thống cung cấp một điện áp làm giảm nhiễu điện. Các hệ thống phần 
mềm được tối ưu hóa dựa trên A400 có đầy đủ tính năng hơn.
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Công suất in

A470 Thông số kỹ thuật

Chiều cao in: 1.2~15mm
Số dòng in: 1~5 dòng(5x5)
Dot-matrix in tối đa: 34 dots
Khoản cách in: 2~15mm
Tốc độ in tối đa: 320m/ phút
Hệ thống nhập: Bàn phím tiêu chuẩn Mỹ
Dot-matrix font: 5x5, 7x5, 9x7, 11x9, 16x11, 
                        24x16, 32x24 

Nguyên liệu in

*Đường kính Nozzle: 70/60/50/40μm
*Mực đặc biệt chỉ dành cho A470plus series

Loại mực in: nhuộm, mực bột nhẹ
Màu mực in: đen, đỏ, v.v.
Mực đặc biệt: chống loan màu, mực bột mềm,v.v.
tham khảo chi tiết danh sách mực in
Dung môi: chọn theo loại mực
Nước rửa: chọn theo loại mực

Thông số kỹ thuật
Đầu in: duy trì nhiệt độ đầu in,
Đường kính 41mm, Chiều dài 260mm
Dây dẫn: chiều dài 2700mm, đường kính 21mm
               độ uốn cong 150mm.
Nguồn điện: 100-240VAC, 50Hz
Công suất: 120W-150W
Cân nặng: 22kg
Phạm vi Nhiệt độ/ Độ ẩm: 5 C-45 C tương đối
                            Độ ẩm 30-90% không sương mù

Cấu trúc khác

Kích thước

Tiêu thụ bổ sung: ngăn kéo, bổ sung kiểu quay
Chức năng kết nối: cổng chuỗi RS232,giao diện USB
Mảng sử dụng: mã QR, barcode, logo, đồng hồ, bộ đếm, đổi ca,v.v.
Biên tập tin in: giao diện biên tập WYSIWYG, đầu vào tiếng hoa.
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