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znakowarki.com

Specy�kacja

Model Simple Marker

Typ Znakowarka stacjonarna

Ilość osi 2 osie. Bez możliwości rozbudowy.

Pole znakowania 100mm x 70mm

Rozmiar urządzenia 286mm x 200mm x 465mm

Rozmiar opakowania 500mm x 330mm x 310mm

Waga urządzenia 10kg

Waga z opakowaniem 13 kg

Wysokośc kolumny 150mm

Rodzaj napędu Pneumatyczny

Kolorystyka Biały/pomarańczowy/czarny

Obudowa Stal/plas+k. Kolumna regulowana, wsparta na dwóch prowadnicach.

Siła znakowania Regulacja manometrem (w komplecie)

Komunikacja ze sterownikiem Komunikacja WiFi.

Oprogramowanie Dostępne dla Android, iOS oraz urządzenia z Windows

Obsługa Za pomocą dedykowanego oprogramowania oraz jednego przycisku w urządzeniu

Obciążenie dzienne Znakowarka może pracować w trybie ciągłym do 8 godzin dziennie

Maksymalna głebokość znaku Do 0.3mm

Zasilanie
Zasilacz 19.5V 3.3A (w komplecie), maszyna wymaga podłączenia do instalacji sprężonego 

powietrza lub kompresora (minimum 50l) 

Gwarancja 1 rok

Dostępne akcesoria

1. kolumna o wysokości 300mm 2.  uchwyty etykiet, 3.  Port USB – komunikacja z urządzeniami 

Windows, 4. Możliwość zastosowania różnych typów tłoczków (o róznym kształcie i czestotliwości 

uderzeń)

Minimalne wymagania dla urządzeń z systemem Android:

System operacyjny Android (min. Ver. Android 6.0) 

Display Size 5.5 cala

RAM 1.5 GB

Touch Screen Resolu<on 1280 x 720 Pixels

Funkcje aplikacji :

Applica<on Przyjazna oraz intuicyjna aplikacja w języku polskim do pobrania z  Google play store lub IOS store.

Nazwa aplikacji MNSSimple

Pojemność dysku
Bez limitu, pamieć ograniczona tylko  parametrami urządzenia użytego do sterowania (telefon, tablet, 

PC)

Pamieć maszyny Tylko jeden projekt.

Dostępne funkcje

Teskt liniowy, tekst po okręgu , wbudowany generator liczników,  znakowanie daty, znakowanie czasu, 

znakowanie logo z plików DXF lub PLT. Możliwość zaprogramowania punktów pozycjonujących, 

znakowanie testowe “na sucho”. Edycja kolejności znakowania. Wbudowana biblioteka gotowych 

kształów (strzalki, znaki CE), elastyczna konfiguracja czionek (edycka szerokości, wysokości, zagęszczenia

punktów, obrót o kąt).  Funkcja JOG umożliwiająca łatwe pozycjonowanie znakowania za pomocą 

narzędzia.

Czcionki Dostępnych jest pięć rodzajów czcionek: Dot 5x7 & 7x9, 11x16,Single Line Standard, Fast Font. 

Funkcje dodatkowe (wersja Pro) Upgrade do wersji PRO umożliwia znakowanie QR kodów


