TORUS PLUS
Hoge resolutie inkjet printer
• Hoge resolutie codering waarborgt nette uitstraling
• Uniek zelfreinigend systeem, minimaal onderhoud
• Zeer bedrijfszeker
• Eenvoudige bediening
• Snelle omschakeling tussen producten

Contactloos coderen

Zelfreinigend

De Torus Plus is uitermate geschikt voor het in line en
contactloos coderen van o.a. logo’s, barcodes en
variabele informatie op poreuze dozen. De hoge
resolutie inkjet, type Torus 500 Plus heeft een
printhoogte van 70 mm, verdeeld over 500 individuele
aanstuurbare jets en kan zowel stand alone als in een
netwerk worden gebruikt.

De printkop van de TORUS Plus inkjet is uitgerust met
een uniek zelfreinigend systeem. Na een in te stellen
aantal prints worden alle openingen van de printkop
contactloos gereinigd. Dit voorkomt dat stof en vuil de
printkop blokkeren. Deze reiniging vindt automatisch
plaats en garandeert op elk moment een perfecte
kwaliteit van de print.

Intuïtieve bediening
Met het eenvoudig te bedienen kleuren touch screen
kan de operator lay-outs selecteren en zo nodig
wijzigen. Het touch screen geeft een preview van de te
printen tekst, maar ook informatie over de hoeveelheid
inkt in het reservoir, batch teller, totale teller, enz. Voor
het opslaan van de lay-outs is er een flash card van
128 MB voorzien.

TECHNISCHE SPECIFICATIES TORUS 380/500 PLUS

Prestaties

Bedieningssoftware

Printhoogte
• Torus 500
• Torus 380
Resolutie
Printlengte
Snelheid

• Icoon gebaseerd
• Selectie van opdrachten
• Database support
• Ingebouwde diagnostiek
• WYSIWYG print preview

Printafstand

: 70 mm verdeeld over 500 aanstuurbare jets
: 53,8 mm verdeeld over 380 aanstuurbare jets
: 180 dpi.
: 2.000 mm.
: 0,3 tot 33 m/min. bij 180 dpi; tot 132 m/min. bij
een lagere resolutie
: 4 mm, afhankelijk van snelheid

Tekst-oriëntatie : 0, 90, 180 en 270 graden

Algemene eigenschappen

Communicatie interface

• Master – slave mogelijkheid
• Bescherming van gegevens door 3 wachtwoorden,
• Geheugen capaciteit van 128 MB,
• VGA kleuren touch screen bedieningsinterface,
• Fotocel aansluiting
• Encoder aansluiting
• Lijn select aansluiting
• Statusmelding
• Alarmmelding
• Taalselectie: o.a. Nederlands, Engels, Frans en Duits
(totaal 18 talen)

• USB
• RS-232
• RS-422 punt naar punt seriële communicatie
• Ethernet TCP/IP 10/100 base TX
• Volle netwerkcompatibiliteit met Clarinet™ software
• Intern geheugen: 128 MB

Aansluitingen en voorzieningen
• Aansluiting 90- 264 VAC, 47- 63 Hz, 140 VA(max.)
• Perslucht: 6 bar schoon en droog
• Omgeving: 10 - 35 ºC

Printmogelijkheden
Diverse tekstvelden: vaste, variabele, database, tellers,
alle types true types fonts, alle types barcodes, logo’s,
tijdweergave, THT-data, enz.

De fabrikant behoudt het recht productverbeteringen zonder voorafgaande aankondiging door te voeren.
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