DIBAL LA-3000

► Automatyczny system etykietujący zorientowany na
etykietowanie produktów w trybie ruchomym
► Pneumatyczne naklejanie etykiet z nakładaniem frontalnym, z
góry lub z boku
► Konsola z graficznym wyświetlaczem
► Projekt modułowy – możliwość dostosowania urządzenia do
różnych rozmiarów produktów

Charakterystyka ogólna:
szybkość działania do 30 paczek na
minutę (szybkość działania zależy od
wielkości, kształtu produktu oraz od
zastosowanego systemu etykietującego)
8000 PLU zawierających: 2 nazwy
produktu, cenę, tarę, 3 daty, kod
kreskowy, 10 linii po 24 znaki, 1 linię po
1000 znaków (dla 1000 PLU), 4000
składników, 1000 klientów
konsola z graficznym, podświetlanym
wyświetlaczem z matrycą punktową
(rozdzielczość 256 x 64 punkty)
regulowana wysokość pasa
transportowego

Etykietowanie:
pneumatyczny system umieszczania
etykiet z nakładaniem frontalnym, z góry
lub z boku
możliwość etykietowania na różnych
typach opakowań
możliwość zastosowania drukarki 3” lub
4”
możliwość zastosowania drukarki
termicznej lub termotransferowej
dokładność wydruku – 8 punktów na mm
szybkość druku do 120 mm na sekundę
60 formatów etykiet w tym 40
programowalnych przez użytkownika
rozmiary etykiet od 20 x 20 mm do 60 x
140 mm
możliwość wydruku logotypów
możliwość wydruku etykiet zbiorczych na
trzech poziomach

Komunikacja:
z komputerem: RS232 / RS422,
opcjonalnie Ethernet 10BaseT, lub
bezprzewodowo IEEE 802.11b
1 gniazdo umożliwiające podłączenie
następujących urządzeń: czytnika kodów
kreskowych, miernika z platformy
ważącej, drukarki szeregowej,
dodatkowej drukarki LP-3000 lub
systemu ważąco – etykietującego
dostępne oprogramowanie: DIBAL RMS
– konfigurowanie parametrów, back up
informacji, DIBAL DLD – graficzne
projektowanie etykiety
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