
Linx 5900

Ali potrebujete kodirnik z možnostjo  
nadgradnje ob spremembi vaših zahtev?
Linx 5900 je zasnovan, da raste skupaj z vašimi 
poslovnimi zahtevami. Odličen za vaše trenutne 
potrebe po kodiranju, dodane pa so izbirne funkcije 
nadgradnje, tako da lahko izboljšate vključitev  
v proizvodne linije in upravljanje sporočil, če in  
kadar to potrebujete.

Za prihodnost vaše proizvodne linije
• Pridobite 3-vrstično kodiranje, USB prenos 

sporočil in standardno shranite do 1.000 sporočil.

• Povečajte hitrost vašega tiskanja v skladu s  
spremembami vaših zahtev.

• Upravljanje s sporočili z nadgradnjo LinxInsight® 
za oddaljeni nadzor prek vašega pametnega  
telefona ali računalnika.

• Dodajte hitre in natančne spremembe kodiranja  
s čitalnikom črtnih kod in tehnologijo Linx  
QuickSwitch®.

• Izboljšajte vključitev v vašo proizvodno linijo,  
tako da priključite in upravljate več tiskalnikov  
z vašega računalnika ter uporabite vzporedni  
I/O in mrežno povezljivost (ethernet).

Ohranite vaše stroške nizke
• Zanesite se na predvidljivo načrtovanje 

vzdrževanja s servisnimi intervali do 6.000 ur.

• Pridobite z najnižjimi letnimi vzdrževalnimi stroški 
v njegovem razredu zaradi manj zamenjav delov 
med servisom kot pri drugih tiskalnikih in manj 
vzdrževanja pisalne glave.

• Prihranite pri času za ustvarjanje in urejanju 
sporočil z barvnim uporabniškim vmesnikov,  
ki omogoča hitro in enostavno delo brez napak.

• Zmanjša napake, motnje v delovanju in tveganje 
uporabe nepravilnih tekočin s polnilnim sistemom 
SureFill®, ki v praksi preverjeno preprečuje  
napake.

Ohranite delovanje vaše linije
• Gladko ohišje iz nerjavečega jekla, izdelano 

skladno z IP55, in brez odpiranja vratc med  
polnjenjem – za zanesljivo delovanje tudi v 
pralnem okolju.

• Samočistilna tehnologija FullFlush® ohranja  
pisalno glavo čisto in delovanje vaše proizvodne 
linije brez motenj in zastojev.

• Izkusite manj motenj v delovanju s pisalnimi  
glavami, ki ne potrebujejo prilagajanja, so brez 
vidnih žic in zahtevajo minimalno vzdrževanje.

Linx 5900 Solver
Prihranite do 40 % pri porabi redčila
• Najnižja poraba redčila, še posebej pri  

nizkih temperaturah, v primerjavi z drugimi 
industrijskimi tiskalniki.

Ni potrebno hlajenje redčila
• Za razliko od drugih naprav za zmanjšanje 

porabe redčila ne potrebuje kondenzatorja, 
peltierjevega elementa ali ventilatorja.
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Dimenzije (mm)
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Višina zgoraj

Stranska višina

Tiskalna glava

Tiskalna glava Midi SRRA
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663 
(vključno z razdaljo na hrbtni strani tiskalnika)

Višina spredaj
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143
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Hitrosti tiskanja in možnosti tiskalne glave
Tiskalna glava Mini Ultima* Midi* Ultima plus Midi plus
Velikost šobe 50 µm 62 µm 62 µm 75 µm 75 µm
Podprte vrstice tiskanja 1 ali 2 1, 2 ali 3 1, 2 ali 3 1, 2 ali 3 1, 2 ali 3
Območje velikosti znakov 1,4 do 4,6 mm 1,8 do 7,8 mm 1,8 do 8,8 mm  2,1 do 9,5 mm 2,1 do 10,7 mm
Najvišja hitrost: tiskanje enojne vrstice, široki korak, 6,83 m/s 6,25 m/s 6,28 m/s 7,28 m/s 2,10 m/s
Možnost tiskanja pri izjemno visoki hitrosti (SHS)
Največje število znakov na sekundo 2667 2222 1905 2133 821
Možnosti tiskanja pri visoki hitrosti (HS) in izjemno visoki hitrosti (SHS) ° ° ° ° 
Linx 5900 ° • ° ° °Linx 5900 Solver (za najnižjo porabo topila) ° • °Linx 5900DC (za dnevno kodiranje v mlekarnah) ° • ° ° °Linx 5900BC (za kodiranje mokrih steklenic)  • °*Za določena črnila, Ultima A in Midi A tiskalne glave zamenjujejo Ultima in Midi tiskalne glave, zaradi omogočanja zanesljivega delovanja. Hitrosti tiskanja so nespremenjene.

Splošne funkcije
• Zagon in zaustavitev z enim gumbom • Samodejni izklop napajanja
• Enostavno ustvarjanje in urejanje sporočil preko WYSIWYG uporabniškega  • Samodejna diagnostika 
• vmesnika • Večjezični meniji (po izbiri uporabnika) 
• Polnilni sistem SureFill®, ki preprečuje napake, in indikatorji nivoja tekočine  • Dinamično prilagojen servisni interval do 6.000 ur 
• na zaslonu • (odvisno od vrste črnila in okolja)
• Vgrajena tipkovnica QWERTY (polna velikost) in 1/4 VGA osvetljava ozadja • Funkcije, zaščitene z geslom
• barvni zaslon, indikatorji stanja tiskalnika (4 LED lučke) • Dinamična zmogljivost shranjevanja sporočil in logotipov
• USB vhod za prenos in varnostno kopiranje sporočil in nastavitev tiskalnika • (do 1.000 običajnih sporočil)
• Samodejna tiskalna glava FullFlush® in kanalno brizganje • Zahtevana polja
• Shranjevanje in tiskanje spremenljivih podatkov (tudi iz baze) • Robustna pisalna glava za statične in premične aplikacije
 ° Oddaljeno upravljanje tiskalnika Linx Insight® in ogled stanja
Oprema za programiranje in tiskanje
• Fiksno in spremenljivo besedilo • Funkcija samodejnega časovnega zamika datuma
• Velike in male črke • Serijsko kodiranje in štetje
• Tiskanje grafik/logotipov • Sekvenčno oštevilčevanje in sporočila
• Uvoz logotipov kot bitnih slik prek vhoda USB  ° Dvosmerno tiskanje (samo 5900DC)
 ° Izbira in urejanje sporočila QuickSwitch® z uporabo čitalnika črtnih kod • Tiskanje obrnjenih znakov (‘stolp’)  
• Krepko tiskanje (do 10-krat) • Ustvarjanje/urejanje sporočil med tiskanjem 
• Funkcije višina, širina in zamik za enostavno določanje velikosti in  • Funkcija časovno omejenega sporočila 
• položaja kode • Možnosti fleksibilne sprožitve tiskanja
• Zamaknjeno kodiranje  ° LogoJet na osnovi programske opreme za ustvarjanje 
• Vmesnik za oddaljeno komunikacijo • 5900BC - kodirnik stekleničk 
• Funkcije dejanskega časa
Možnosti tiskalne glave
• 2 m cev  ° Prirezana pokrov tiskalne glave
 ° 4 m cev (ni na voljo s 5900 Solver)  ° Magnetno zaščiten pokrov tiskalne glave 
 ° 90° konfiguracija tiskalne glave  ° Pravokotna tiskalna glava Midi kratkega dosega (SRRA) 
 ° Ustvarjanje nadtlaka v tiskalni glavi  ° (ni na voljo pri 5900BC), dolžina 130 mm
Izbor črnil Linx 5900 Linx 5900 Solver Linx 5900BC Linx 5900DC
Linx MEK osnovno (na osnovi barvila) • • • (1058)  •
Linx mešana osnova (brez MEK) • •  •
Linx osnova z etanolom (brez MEK) •   •
Linx MEK mehko pigmentirana •   •
Povezave/vmesniki za
• Inkrementalni dajalnik impulzov  ° Zunanji večstopenjski izhod alarma
• Detektorji primarnih in sekundarnih izdelkov  ° Vzporedni I/O
• Zunanji enostopenjski alarmni izhod  ° Proženje tiska z enega izdelka detektor/inkrementalni 
• USB  ° dajalnik impulzov
• RS232  ° Breznapetostni kontakt za priključek alarma 
 ° Ethernet  ° (npr. za uporabo z zunanje napajanim alarmom)
Fizične lastnosti
Podnožje in ohišje Nerjaveče jeklo
Razred industrijske zaščite IP55** •
Možnosti pritrditve Prevozna omara ali konzola
Območje delovne temperature 5 – 45 °C
Območje vlage (relativna vlaga, brez kondenzacije) največ 90 %
Napajanje 100-230 V, 50/60 Hz
Poraba energije 60 W (običajno med tiskanjem)
Nazivna moč 200 W
Teža 21 kg
Zakonske odobritve
• GS
• CE
• EAC
• NRTL
• FCC
Ključ    • serijsko    ° izbirno    **Neodvisno preverjeno – certifikati na voljo na zahtevo
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