
Linx 8900 / 8910
Nepertraukiamo veikimo rašaliniai spausdintuvai

Su „Linx“ modeliais 8900 ir 8910 kaip niekada paprasta užtikrinti funkcionalumą, patikimumą ir efektyvumą. 
Todėl galėsite sutelkti dėmesį į spausdinamų kodų turinį ir gamybos linijos produktyvumo didinimą.
Kaip ir kiti „Linx“ gaminiai, šis kodų spausdinimo įrenginys yra itin patikimas, jis sukurtas taip, kad jūsų 
gamybos linijoje veiktų nesustodamas, tuo pačiu sumažindamas prastovų tikimybę. Kadangi jis reaguoja 
realiuoju laiku ir gali pranešti apie linijos sustojimą, bus lengviau užtikrinti maksimalią gamybos apimtį ir 
padidinti verslo kuriamą vertę.

Paprastas valdymas ir kodų 
spausdinimas be klaidų
• Didelis jutiklinis ekranas su valdymo 

piktogramomis, kuriame iškart matomas  
gamybos greitis

• Konkretiems poreikiams pritaikomas viršutinis 
ekranas: jame rodomi pranešimai, padedantys 
kodą nustatyti greičiau ir tiksliau

• Galima išsaugoti kelių linijų nuostatas, todėl 
įgysite daugiau lankstumo

• Skysčiai spausdinimo metu keičiami paprastai, 
vienu prisilietimu – be netvarkos, įrankių ir klaidų

• Ekrano vediklis, kuriuo pasinaudoję operatoriai 
gali patys atlikti techninės priežiūros veiksmus 
nekviesdami inžinieriaus; tai užtrunka apie  
30 minučių, o po to iki 18 mėnesių nieko  
daryti nereikia.

Patikimumas, padedantis  
išvengti prastovų
• „Linx“ spausdinimo galvutė yra šios srities  

lyderė; ji yra visiškai sandari, todėl tinka  
patikimai naudoti be pertraukų – valymo 
paprastai prireikia tik kartą per tris mėnesius

• Greita ir švari darbo pradžia naudojant funkciją 
„Autoflush“ – galvutę mažiau reikia valyti, todėl 
nereikia eikvoti tirpiklių bei laiko

• Automatinis skysčių lygio tikrinimas ir didelis 
įspėjimo laiko rezervas (aštuonios valandos) 
– mažiau neplanuotų prastovų ir mažesnis 
spausdintuvo stebėjimo poreikis

• Sezoninio išjungimo režimas – spausdintuvas 
iš pirmo karto veikia net tada, kai buvo ilgam 
išjungtas; nereikalingas brangus spausdintuvo 
plovimas

Gamybos linijų efektyvumo 
didinimas
• Tikslūs matavimo rodmenys ekrane realiuoju 

laiku, pvz., partijos skaitiklis ir našumo / laiko 
rodmenys, kai realiuoju laiku rodomas ir 
atitikimas planui

• Ekrane rodomas gamybos greitis, našumo ir 
sustojimų žurnalai – duomenis lengva perduoti 
per USB, jei norite rengti ataskaitas ir analizuoti

• Pritaikomuose žurnaluose nurodomos tikslios 
linijų sustojimų priežastys, todėl galima 
identifikuoti galimybes didinti efektyvumą

• „Linx 8910“ sukurtas taip, kad tiktų kodais ženklinti 
ir pirmines, ir antrines pakuotes: galima spausdinti 
ant kartoninių dėžių 20 mm aukščio rašmenimis

• Iki 2,92 m/s (8900) arba 6,25 m/s (8910) 
siekiantis spausdinimo greitis.
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SPAUSDINIMO GREIČIAI IR DYDŽIAI
Spausdinimo galvutė: „Mk11 Midi“

Purkštuko dydis: 62 µm

Palaikomas spausdinimo eilučių kiekis: 1, 2 arba 3

Ženklų aukščio intervalas: 
8900: 1,8–8,8 mm; 8910: 1,8–20 mm

Maksimalus greitis spausdinant viena eilute  
(5 taškų aukščio ženklai):  
8900: 2,92 m/s (lašelių žingsnis 0,37 mm)  
8910: 6,25 m/s (lašelių žingsnis 0,47 mm)

Maksimalus greitis spausdinant viena eilute  
(7 taškų aukščio ženklai): 
8900: 2,43 m/s (lašelių žingsnis 0,37 mm)  
8910: 4,89 m/s (lašelių žingsnis 0,55 mm)

Maksimalus greitis spausdinant dviem eilutėmis  
(7 taškų aukščio ženklai):  
8900: 1,46 m/s (lašelių žingsnis 0,37 mm)  
8910: 2,09 m/s (lašelių žingsnis 0,37 mm)

Maksimalus greitis spausdinant trim eilutėmis  
(7 taškų aukščio ženklai):  
8900: 0,83 m/s (lašelių žingsnis 0,37 mm) 
8910: 1,01 m/s (lašelių žingsnis 0,37 mm)

Maksimalus ženklų kiekis per sekundę:  
8900: 1333, 8910: 2222

Rekomenduojamas atstumas nuo spausdinimo galvutės 
iki paviršiaus: 8900: 12 mm; 8910: 12 mm (35 mm, kai 
kodai spausdinami ant kartono)

 
APARATŪROS SAVYBĖS
Techninės priežiūros modulis „Easi-Change®“, keitimo 
intervalas: iki 18 mėn. (13 000 val.)*

Unikalus automatinis spausdinimo galvutės praplovimas –  
tipinis valymas reikalingas kas 3 mėn. (100 paleidimų / 
sustabdymų)

Spausdinimo galvutės čiurkšlės greičio valdymas 
ir temperatūros jutiklis, kad besikeičiant aplinkos 
temperatūrai spausdinimo kokybė išliktų tolygi

Rašalo ir tirpiklio keitimo spausdinant procedūra, atspari 
klaidoms (0,5 l rašalo kasetė, 1 l tirpiklio kasetė)

Spalvotas jutiklinis 10 colių (25,4 cm) ekranas  
su tvirtu polimeriniu dangčiu, atspariu tirpikliui

Patikimas rašalo siurblys, kurio nereikia keisti

Galimybė ilgam (iki 3 mėnesių) išjungti be spausdintuvo 
išleidimo ar praplovimo

Tvirta ir lanksti dviejų vamzdelių magistralė, tinkama 
statiniams ir dinaminiams įrenginiams

 
PROGRAMINĖS ĮRANGOS SAVYBĖS
Spausdinimo paleidimas, sustabdymas ir purkštuko 
išjungimas vienu paspaudimu

Automatinis maitinimo išjungimas išsijungus purkštukui

Paprastas užrašo kūrimas ir redagavimas naudojant 
nuvelkamuosius laukelius ir mastelio funkcija ilgiems 
užrašams

Viso išspausdinto kiekio, užrašų kiekio ir partijų kiekio 
skaitikliai

Užrašų saugyklos rodymas ir užrašų stiliaus pasirinkimas

Apsaugos slaptažodžiu funkcijos, pritaikomi naudotojų 
profiliai
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Minimalus linkio spindulys statinėje 
aplinkoje – 60 mm Minimalus linkio spin-
dulys dinaminėje aplinkoje – 180 mm

Užrašo kūrimas / redagavimas spausdinimo metu

Ekrane rodomas spausdinimo greitis, numatytas darbo 
pabaigos laikas, plano atitikimas

Įrankiai ekrane: gamybos sustojimų registracija, pritaikomi 
sustojimo įvykių aprašai, automatinis sustojimų aptikimas

Našumo, gamybos linijos sustojimų ir užrašų spausdinimo 
istorijos žurnalą galima eksportuoti per USB

Ekrane rodomi skysčių lygio indikatoriai: daugeliu atveju 
įspėjimas apie papildymą pradedamas rodyti likus 12 val. 
atsargų

Ekrane rodoma pagalbos ir diagnostikos informacija

Automatinė šrifto ir užrašo formato parinkimo funkcija 
„PrintSync®“, kuri atsižvelgia į pasirinktą užrašo stilių ir 
gamybos linijos greitį

Galimos įvairios operatoriaus kalbos (jas gali pasirinkti 
naudotojas), yra ekrano klaviatūra bei antrinė klaviatūra, 
jei spausdinama keliomis kalbomis

Paprastas linijos greičio ir veleno kodavimo įrenginio 
nustatymo vediklis, skirtas įrengti naujose gamybos 
linijose

Užrašų saugyklos ir spausdintuvo nuostatų atsarginis 
kopijavimas, perkėlimas ir atkūrimas naudojant USB 
kaupiklį

„Simple Communications Protocol“ (scenarijai YAML 
pagrindu) ir „Linx Remote Communications Interface“ 
sąsaja, skirta jungti prie kompiuterių arba programuojamųjų 
loginių valdiklių per eterneto arba papildomą RS232 sąsają

 
UŽRAŠŲ SPAUSDINIMO GALIMYBĖS
Raidės, simboliai ir skaitmenys

Užklausų laukai, skirti vienu veiksmu redaguoti užrašus, 
pritaikomos ekrano užklausos

Aukščio, pločio ir uždelsimo funkcijos, kad būtų lengva  
formuoti kodą, nustatyti jo dydį ir padėtį

Automatiniai datos ir laiko spausdinimo formatai 
(naudojamas spausdintuvo vidinis laikrodis)

Datos ir laiko redagavimo priemonė, kad būtų galima kurti 
norimus datų formatus

Automatinio datos keitimo funkcija; galima prie esamo 
laiko pridėti atitinkamą sekundžių, minučių ar valandų 
kiekį, arba prie esamos datos pridėti reikiamą dienų, 
savaičių ar mėnesių kiekį

Automatinė laiko korekcija, galimybė naudoti  
vasaros laiką

Numeravimas iš eilės, skaičiavimas pirmyn ir atgal,  
kintami intervalai

Eilės numerio nustatymas iš naujo spausdintuvo ekrane, 
atstatymas naudojant išorinį jungiklį

Galimų išsaugoti užrašų kiekis: iki 1000, kai naudojama 
vidinė spausdintuvo atmintis (priklausomai nuo užrašo 
turinio), dar daugiau galima įrašyti į USB kaupiklį

Pastorintų ženklų spausdinimas (iki 9 kartų)

Spausdinimas pasuktais ženklais („bokštas“)

Keičiamasis kodų spausdinimas (užrašo turinys  
keičiamas automatiškai, tam tikru ciklu)

Grafinius simbolius ir logotipus į spausdintuvą galima 
importuoti kaip taškinės grafikos failus, įkeliamus  
per USB prievadą

Atvirkštinis ir veidrodinis spausdinimas (papildomai)

Brūkšniniai kodai (ITF 2 – 5, „Code 39“, „Code 128“, 
EAN 13, EAN 8, UPCA, „Pharmacode“, „Data Matrix“, 
QR kodas)

 
SPAUSDINIMO GALVUTĖS PARINKTYS
2 m laidas

4 m laidas (papildomai)

6 m laidas (papildomai)

Galvutės prapūtimas oru (užtikrina didesnį patikimumą 
dulkėtoje ar drėgnoje aplinkoje) (papildomai)

 
RAŠALŲ ASORTIMENTAS
„Linx“ MEK pagrindo (dažų pagrindu)

„Linx“ mišraus pagrindo (be MEK, dažų pagrindu)

„Linx“ etanolio pagrindo (be MEK, dažų pagrindu)

 
JUNGTYS / SĄSAJOS
Produkto detektorius

Veleno kodavimo įrenginys / antrasis produkto detektorius

Išorinio vienpakopio pavojaus signalo išvestis (24 V)

USB

Eternetas

Beįtampių kontaktų pavojaus signalo jungtis (pvz., 
išoriniam 
pavojaus signalo įrenginiui, maitinamam iš elektros tinklo) 
(papildomai)

Dviguba pavojaus signalo išvestis (beįtampė ir 24 V) 
(papildomai)

RS232 (papildomai)

 
FIZINĖS SAVYBĖS
Pagrindas ir korpusas: nerūdijantis plienas

IP55 apsaugos laipsnis**

Montavimo galimybės: statinis stovas, mobilusis stovas, 
stalelis, montavimo ant sienos gembė

Eksploatavimo temperatūros intervalas: 5–45 °C  
(0–50 °C, kai naudojamas „Linx 1240“ tipo rašalas)

Drėgnumo intervalas (s. d., be kondensacijos): maks. 
90 %

Maitinimas: 100–230 V, 50 / 60 Hz

Energijos sąnaudos: 38 W (tipinės, kai spausdinama)

Vardinė galia: 150 W

Masė: 24 kg (įskaitant skysčius ir spausdinimo galvutę)

 
REGLAMENTINIAI PATVIRTINIMAI
GS, CE, EAC, NRTL, FCC

*Intervalas gali būti ir kitoks, tai priklauso nuo konkrečios 
aplinkos ir naudojimo būdo: perskaičiuojama siekiant 
užtikrinti patikimą veikimą tarp techninės priežiūros 
modulių keitimų 

**IP laipsnis patikrintas nepriklausomai – pareikalavus  
gali būti pateikti sertifikatai

400 mm

42 mm
223 mm

Techninės specifikacijos

Linx 8900 / 8910

SPAUSDINIMO GALVUTĖ VAIZDAS IŠ ŠONO VAIZDAS IŠ PRIEKIO

503 mm

440 mm

355 mm


