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Termal Inkjet Yazıcılar
Otomatik yapılandırılabilir UBS Kartuşları
Her bir kartuş, yeni bir yazıcı kafasıdır
Temiz, sızıntı yapmayan ve ağır kokular içemeyen teknoloji
Hızlı ve kolay kurulum
120 m/dk.’ya kadar yazdırma hızı
Her türlü yüzey üzerine yazdırma
TJX AppCode Android bağlantısı
Kompakt ve güçlü kontrol ünitesi ve yazıcı kafası tasarımı
SPIT işlevi – Bekleme süresi yoktur
UBSDesigner LITE ve Pro mesaj düzenleyicisi

United Barcode Systems Termal
Inkjet yazıcılar, ürün kodlamak üzere
geliştirilmiştir. Baskı kafasının farklı
çalışma modları sayesinde müşterilerin
taleplerine
uyum
sağlayabiliyoruz.
(Daha fazla kapasite, baskı çözünürlüğü,
mürekkep tüketiminde düşük maliyetler).
TJX SERIES her üretim hattına veya

paketleme makinesine kolayca entegre
edilebilmesi için optimize edilmiştir. ‘Açık
kapak’ algılama özelliği sayesinde kartuş
koruması sağlanmaktadır.
Yazıcının elektronik mimarisi, sabit ve
değişken mesajların oluşturulması ve
kontrol edilmesini sağlar.

TJX

TJX SERIES, iletişim protokolü aracılığıyla

evrensel çözüm sunar: FFS makineler,
gıda & içecek, ilaç, kozmetik & kişisel
bakım sektörleri arasında yer almaktadır.

TJX SERIES Yazıcılar, mevcut durumun ve

Kolay mesaj oluşturma editörü UBS
Designer ile birkaç basit adımda mesaj
oluşturulup yazıcıya gönderilir.

önceden yüklenen seri numaralarını
yazdırabilir.

yazdırma özelliklerinin daha iyi kontrol
edilebilmesi için bir tablet üzerinden de
yönetilebilmektedir.
Özel olarak tasarlanmış APP: TJX Appcode
bluetooth bağlantısı kullanılarak indirilir.
UBS TJX SERIES Yazıcılar, gözenekli,
gözeneksiz,
cam
plastik,
boyalı
materyallar, kağıt, karton, ahşap, metal
gibi her türlü yüzey üzerine doğrudan
baskı yapabilir ve birçok endüstri için
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TJX

Her türlü yüzey üzerine baskı
için en temiz çözüm

TEKNIK ÖZELLIKLER
TANIM

Termal Inkjet Yazıcılar

GÜÇ KAYNAĞI

Harici modül INPUT 110v / 240v I 50-60Hz I 10W

SICAKLIK

5°C’den 40°C’ye kadar ( 41°F’den 104°F kadar)

NEM

5%’den 85%’e kadar (yoğunlaşmasız)

SARF MALZEMESİ
MÜREKKEP TİPİ

Su bazlı (gözenekli) ve Solvent bazlı (gözeneksiz)

RENKLER

Siyah. Diğer renkler talebe bağılıdır. Renkleri danışınız.

FORMAT VE HACİM

Mürekkep kartuşu 40 ml

YAZICI KAFASI ÖZELLİKLERİ
YAZDIRMA YÜKSEKLİĞİ

12.7mm’ye kadar (0.5 in)

YAZDIRMA HIZI

120 m / dk’ya kadar (393 ft /dk) | Solvent bazlı mürekkep 90 m /
dk’ya kadar (295 ft / dk’ya kadar) | Su bazlı mürekkep

ÖLÇÜLER (UZUNLUK x GENİŞLİK x

Yazıcı kafası (130x26x104mm) , Kontrol ünitesi (120x31x120mm)

ÇÖZÜNÜRLÜK

300 dpi / 900dpi (Yatay çözünürlük)
300 dpi / 600dpi (Dikey çözünürlük)

YÜZEYE OLAN UZAKLIK

Maksimum 5mm (maksimum 0.20 in) (hız ve mürekkep tipine
göre değişir)

BARKODLAR

GS1-128, GS1-DATAMATRIX, EAN-UCC 13, PHARMACODE, vb…

DATA

Sabit veya değişken metin (skt, ürün numarası, parti numarası,
formül vb...) logolar, görseller...

SEÇENEKLER VE AKSESUARLAR

Harici Encoder Kit, Aux kutusu, Senkronizasyon kutusu, ışıklı
alarm, fotosel RGB kontrast

KONTROL ÜNİTESİ ÖZELLİKLERİ
EKRAN

1,7” yazıcı kontrol ekranı

BAĞLANTI

1 USB x 1 RJ45 ve BLUETOOTH

ETİKET TASARIM YAZILIMI

UBS Designer Lite ve UBS Designer Pro

APPCODE ÖZELLIKLERI
UYUMLULUK

Tablet Android

BAĞLANTI

BLUETOOTH

BAĞLANTI
ETHERNET

USB
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Sürekli iyileştirme politikamız gereğince, ürünlerimizde önceden haber vermeksizin değişim ve iyileştirmeye gidilebilir.
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