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Nowoczesne i niezawodne drukarki przemysłowe CIJ dostosowane 
do wysokich wymagań klientów 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMIARY

Model
Standardowy 
dla tuszy typu Dye Ink

Oszczędnościowy 
dla tuszy typu Dye Ink 

Dla tuszy pigmentowych Do drukowania na jajkach 

Nazwa modelu CCS3000-D CCS3000-DR CCS3000-P CCS3000-EGG

Stosowany tusz Tusz typu Dye Ink Tusz pigmentowy – Binchotan Tusz do drukowania na jajkach

Odporny na kurz IP65 IP54 IP65 IP65

Rozmiar wyświetlacza Kolorowy ekran dotykowy LCD 10,4 cali 

Wybór dyszy 40 µm/50 µm/60 µm 50 µm/60 µm 60 µm

Wysokość wydruku 0,8mm do 5mm dla dyszy 40 µm, 1mm do 10mm dla dyszy 50 µm, 2mm do 10mm dla dyszy 60 µm

Maksymalna szybkość wydruku
 

2666 (dysza 40 µm), 2041 (dysza 50 µm), 1780 (dysza 60 µm.)
(ilość znaków/sek. punkty 5x5 przy odstępie 1 punktu)

Ilość drukowanych linii, oraz konfiguracje
punktów- kropli

[1 do 6 linijek] 5x5, [1 do 4 linijek] 7x5, 7x8 
[1 do 3 linijek] 9x7, 9x9, 10x8, 12x10, [1 do 2 linijek] 16x12, 16x16, [1 linijka] 24x18, 24x24, 32x24, 32x32

Ilość przechowywanych komunikatów Maks. 999

Ilość  znaków dla komunikatów Maks. 4,096

Drukowane znaki Alfanumeryczne (małe oraz wielkie), symbole, japońskie Hiragana, Katakana, Kanji, Klasa I i II JIS, uproszczony chiński, zaawansowany chiński 
(GB2312) oraz znaki wprowadzone przez użytkownika

Data/czas ważności Zachodni kalendarz, dowolny kalendarz, rok/miesiąc/dzień, dzień tygodnia, godziny (system 12- lub 24-godzinny), kolejne dni miesiąca w roku, 
kolejne porządkowe liczby tygodni w roku, początek/środek/koniec miesiąca (możliwość zmiany czasu trwania), system AM/PM, znaki mogą być 
zastępowane innymi znakami (rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda lub dzień tygodnia mogą zostać zastąpione innymi znakami pomiędzy 
liczbami 4 i 15) oraz kod zmiany

Liczby Maksymalnie 10 cyfr, możliwość ustawienia wartości początkowej, liczenie w górę/w dół, przechodzenie do wyższej cyfry pomiędzy 1, a  9,999. 
Redukcja zer: zero z wyższej cyfry może być zastąpione spacją lub wszystkie znaki znajdujące się po zerze zostaną przesunięte do przodu poprzez 
redukcję zer). Liczby mogą być zastąpione przez znaki inne niż liczby. Dwójkowy, dziesiętny i szesnastkowy pozycyjny system numeryczny

Zmierzona długość podłoża możliwość drukowania maksymalnie 10 cyfr, możliwość wprowadzania danego znaku pomiędzy cyframi.

Kod kreskowy ITF, NW7, JAN, Code39, Code128

Kod kreskowy 2D DataMatrix, Kod QR

Łączność I/O, lampka sygnalizacyjna, RS-232, LAN, urządzenie kodujące, pamięć USB, UPS

Komunikacja RS-232, Ethernet maks. 115,200 bitów na sekundę

Długość kabla głowicy 3,5m

Źródło suchego powietrza
przy stosowaniu nadmuchu głowicy

Powietrze osuszone i odolejone. Przyłącz wtykowy na wężyk o zewnętrznej średnicy 6mm lub 8mm. Przepływ powietrza: 10 litrów/min lub mniej

Warunki środowiskowe Od 0 do 40 °C i 10 do 85% RH, bez kondensacji pary

Źródło zasilania 100 AC ~ 240V 80W

Waga netto 25kg

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR I SERWIS URZĄDZEŃ                              W POLSCE
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Specyfikacja wymiarów stojaka może ulec zmianie

Łatwość obsługi,
funkcjonalność oraz niezawodność

Zaawansowane oprogramowanie, najlepsze 
technologie i różnorodne konfiguracje 

Możliwość zastosowania:

Standardowych tuszy szybkoschnących

Tuszy pigmentowych oraz UV

Tuszy jadalnych

Specjalnych tuszy do drukowania na jajkach
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Nowa generacja przemysłowych drukarek 
atramentowych małych znaków

Duży zdejmowany panel dotykowy, o rozmiarze 10,4 ".

Ochrona przeciw kurzowi (zgodnie z IP65), certyfikat CE 

oraz zgodność ze specyfikacjami RoHS. Pole nadruku
już od 1,5 mm

[czarny tusz CN505]

Owoce itp.
[czarny tusz CP602]

tusz węglowy

Skorupki jajek
[zielony lub czerwony

tusz CNIO5A]

Kable PVC
[biały tusz CP105]

Butelki PET
[czarny tusz CN1]

Unikalne rozwiązania

              większe możliwości

Duży 10,4" zdejmowany 

panel dotykowy 

Model standardowy posiada kabel 
długości 3,5m.  Długość kabla w modelu 
oszczędnościowym wynosi 1,5m. 
(panel zapewniająca łatwą obsługę i 
konserwacje urządzenia)

Łatwa do montażu i kompaktowa głowica drukująca

Kompaktowy kształt głowicy drukującej 
pozwala na drukowanie na podłożu o 
różnych kształtach, a także zapewnia 
możliwość instalacji  nawet na 
niewielkich przestrzeniach. 
Nasze systemy „Nozzle Capping 
System” (system zamykania dyszy) oraz 
„Timer System” (system liczenia czasu) 
zapobiegają przed blokowaniem dyszy 
po dłuższej przerwie w użytkowaniu.

Interfejs użytkownika zapewniający intuicyjną obsługę 

Prosta edycja
komunikatów

Obsługa głowicy 
krok po kroku

Wizualna edycja 
parametrów druku

Bieżąca konserwacja 
krok po kroku

Łatwo rozpoznawalne ikony 
w dużym stopniu zapewniają 
intuicyjną obsługę.

Dzięki zastosowaniu 
wykresów i rysunków 
ustawienie wydruku staje 
się bardzo proste.

Wewnętrzna budowa głowicy 
oraz procedury utrzymania i  
konserwacji przedstawione są 
na wyświetlaczu.

Procedury utrzymania 
urządzenia przedstawione 
są w czytelnej formie na 
wyświetlaczu drukarki.

W stanie gotowości drukarki krople tuszu
wpadają do wyłapywacza. W momencie 
rozpoczęcia druku naładowane krople 
zostają odchylone poprzez elektrodę 
odchylającą i w ten sposób tworzą nadruk.

Bieżąca konserwacja 
krok po kroku

Drukarka CIJ

Mechanizm zamykania dyszy

Dzięki temu unikalnemu rozwiązaniu 
konserwacja przy uruchamianiu/wyłączaniu 
jest zbędna. 
Zużycie rozpuszczalnika jest znacznie 
zmniejszone.

Obsługa kodu data matrix i QR
Możliwość obsługi kodów paskowych 2D i 1D

Ustalanie szerokości za pomocą zegara 
wewnętrznego lub encodera
Możliwość drukowania ze stałą szerokością przy 
zmiennej prędkości przesuwu produkt

Zwiększenia ilości stosowanych znaków i 
zapamiętanych komunikatów
Możliwość stosowania do 4,096 znaków na 
komunikat. Maksymalna liczba komunikatów to 999

Obsługa zewnętrznych pamięci USB
Możliwość zastosowania zewnętrznych przenośnych 
pamięci USB

Certyfikat CE i zgodność z RoHS
Modele posiadają certyfikat CE oraz są zgodne z IP65

Zgodność z IP65 lub IP54 w zależności od 
modelu
Standardowy model jest zgodny z IP65. Model 
oszczędnościowy jest zgodny z IP54

Licznik z numeracją do 10 cyfr
Dodatkowe funkcje: redukcja zer i pozycyjny system 
numeryczny

Poszerzony zakres obsługiwanych języków 
zarówno dla oprogramowania, jak i sprzętu
angielski, uproszczony chiński, zaawansowany 
chiński, koreański, włoski, francuski, niemiecki, 
hiszpański, irański i turecki

Głowica drukująca typu L
Zapewnia więcej 
opcji dla wyboru
powierzchni montażu

Redukcja kosztów eksploatacji
Redukcja kosztów zużycia rozpuszczalnika o 35% w 
porównaniu do konkurencyjnych modeli 

Obsługa różnych opcji zasilania 
AC100V lub AC240V

Wysoka szybkość komunikacji
obsługa Ethernet

Temperatura działania w zakresie  2 a 35°C

System zamykania dyszy 
(patrz po prawej)

Wbudowany podgrzewacz głowicy przy 
działaniu w zimnych miejscach

Rozmiar wydruku już od 0,8mm

System nadmuchu sprężonego powietrza  na 
głowicę w celu utrzymania jej czystości


