DIBAL ML-3000
Mobilny system ważąco - etykietujący
umożliwiający ważenie i etykietowanie produktów
w dowolnym miejscu w zakładzie
produkcyjnym
3” lub 4” mechanizm drukujący
umożliwiający wydruk etykiet
o rozmiarach od 30x30
do 102x300 mm
Druk termiczny lub
termotransferowy
Zgodność z najnowszymi
wymogami dotyczącymi
znakowania produktów
spożywczych – możliwość
drukowania i wyróżniania
alergenów

wybrana oferta

Charakterystyka ogólna:
W skład mobilnego systemu ważąco etykietującego
ML-3000 wchodzą:
• drukarka etykiet LP-3000
• platforma ważąca o wybranych przez klienta
parametrach
• wózek ze stali nierdzewnej
Wymiary drukarki: 296(W) x 424(D) x 307(H) mm,
wymiary konsoli: 272(W) x 42(D) x 293(H) mm,
wymiary wózka: 600(W) x 600(D) x 1270(H) mm
Platformy ważące o wymiarach 400(W) x 400(D) mm
Graficzny, podświetlany wyświetlacz LCD z matrycą
punktową
Programowanie bezpośrednio z menu
Pamięć:
8000 produktów w pamięci zawierających:
• nazwę główną i dodatkową artykułu do 24
znaków każda
• typ artykułu: ważony, stała cena, stała masa, % tary
• tarę przypisaną do produktu
• daty: aktualna, termin przydatności i dodatkowa
• kod kreskowy i formaty kodu kreskowego
• 10 linii po 24 znaki dowolnego tekstu
• 10 dodatkowych linii do 1.000 znaków (w 1.000
artykułów)
• składniki (do 4.000, w bazie danych
z możliwością edytowania przez użytkownika)
30 x 2 klawiszy szybkiej obsługi
Technologia:
Karta pamięci typu „Compact Flash”
Połączenie do PC - RS-232
Ethernet 10BaseT
Komunikacja radiowa (IEEE 802.11b lub Bluetooth)
Połączenie do wyświetlacza platformy
Bezpośrednie połączenie do platformy wagowej
(dostępne w modelach z modułem wagowym)
Połączenie do dodatkowej drukarki LP-3000 lub do
automatycznego systemu ważenia i etykietowania
DIBAL w celu drukowania etykiet zbiorczych

Połączenie do skanera (czytnika kodów kreskowych)
Połączenie do drukarki szeregowej
Kontrolne Wejście/Wyjście (I/O) (opcja): 2 wejścia 2
wyjścia.
Połączenie do konsoli sterującej
Funkcje etykietowania:
Projektowanie wyglądu etykiet za pomocą
programu DIBAL RMS pod Windows lub
bezpośrednio z konsoli
Rozmiary etykiet od 30x30 mm do 102x300 mm
20 stałych i 80 programowanych formatów etykiet
Do 40 pól w formacie
Logo importowane z PC
Drukowanie informacji o kliencie na etykiecie,
przypisywanie zamówień do klientów - do 100
zamówień po 100 artykułów dla każdego
Dwa tryby pracy:
∙ etykietowanie tego samego artykułu w różnych
zamówieniach
∙ etykietowanie różnych artykułów z konkretnego
zamówienia
Granice masy: etykieta jest drukowana tylko wtedy,
gdy masa towaru mieści się w zdefiniowanym
zakresie
Drukowanie kodu operatora i producenta
Anulowanie etykiet, usuwanie ich z różnych
poziomów etykiet zbiorczych
Anulowanie i/lub ponowne drukowanie ostatniej
etykiety
Drukowanie numeru etykiety, z programowalnym
licznikiem: liczba początkowa, zwiększanie,
zmniejszanie liczby
Drukowanie ręczne (przez wciśnięcie klawisza),
automatyczne (po ustabilizowaniu wagi) lub ciągłe
(dla produktów nie ważonych) drukowana jest
wymagana liczba etykiet

Osoby kontaktowe:
Krzysztof Chojnacki
Menedżer ds. Handlowych – Wagi
tel. 508 057 054
e-mail: krzysztof.chojnacki@novitus.pl

Marek Ostrzeniewski
Menedżer Projektów - Wagi
tel. 664 413 971
e-mail: marek.ostrzeniewski@novitus.pl
Damian Jaguścik
Menedżer ds. Kluczowych Klientów – Systemy Ważące
tel. 508 244 252
e-mail: damian.jaguscik@novitus.pl
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