
ПРИНТЕР
LINX TJ50 

 
 

Надеждност 

Постоянна надеждна работа          

Изпитани технологични компоненти 

осигуряват оптимална производителност 

за целия  жизнен цикъл на продукта 

Без поддръжка и износващи се части  

Повече време за работа, ниски 

експлоатационни разходи и постоянно 

качество на печат 

Дълготраен отпечатък          

Специализирани пигментни мастила 

доставят надеждни, висококачествени 

кодове 

 
 
 
 
 

 
Свързаност 

 

Свързване с база данни 

Лесен достъп до база данни за създаване 

и автоматизиране на съобщения  

Елиминира грешките при кодиране 

Автоматично попълнени съобщения от база 

данни, за да се избегнат човешки грешки 

Лесна поддръжка на съобщения 

Свързаността с база данни и шаблоните 

за съобщения улесняват добавяне на 

нови продуктови съобщения 

 
 
 
 
 

Надеждност. Свързаност. 
Производителност. 

Проектиран за взискателни приложения, здравият и 

високопроизводителен Linx TJ50 може да отпечатва 

текст, графики и кодове върху широка гама 

опаковъчни материали. 

Интуитивният и лесен за използване софтуер позволява 

създаване на сложни съобщения и лесно свързване с 

база данни. 

Печатат се висококачествени кодове, благодарение на 

усъвършенствания дизайн на печатащата глава. 

 
Производителност 

Бързо съхнене и добра адхезия 

При широка гама материали със 

скорост на линията до 90 м/мин. 

Технология на дюзата от ново 

поколение 

Премахва липсващи пиксели, за да се 

произведат висококачествени кодове 

Лесна интеграция 

Малък и компактен принтер, лесен за 

поставяне на производствени линии с 

един брекет. Подходящ за бързо 

движещи се производствени линии 



Linx TJ50 
 

 
HP ГЛАВА 

СТРАНИЧНО 

 

 

 

 

 
Тех.спецификации 

HP ГЛАВА           
ОТПРЕД 

 
 
 
 

 
30mm 

 

 

LX ГЛАВА 
СТРАНИЧНО 

 

 
 

 

LX ГЛАВА                                   
ОТПРЕД 

 
 
 
 

 
30mm 

 

 

 
 

 
 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 

Печатаща глава: единична LX касета. 2 
колони с двойка дюзи 

 
ИЛИ 
 
 
Печатаща глава: единична HP касета. 2 
колони дюзи за минимално използване на 
мастило  

Алуминиев корпус 

Ориентация на печат: странично и надолу      

МАСТИЛА 

Касети Linx LX за порести, полупорести и 
непорести повърхности 

 
ИЛИ 

 
Касети Linx HP за порести, полупорести и 
непорести повърхности 

 
СВЪРЗАНОСТ 

USB  

Ethernet 

РЕГУЛАТОРНИ ОДОБРЕНИЯ 

• CE • RoHS   • FCC 

 
ЕЗИЦИ 

Английски, Френски, Португалски, Испански, 
финландски,Италиански, Турски, Немски 

 
 

*Работната температура и влажността 
зависят от вида мастилена касета 

Макс. вертикална резолюция на печат: 600 DPI    
Sub-D 15 Pol 

Хоризонтална резолюция: 50 - 900 DPI    

Максимална скорост на печат: LX 90 м/мин 
@ 300dpi, HP 60 м/мин @ 300dpi 

Височина на печат: до 12.7 мм / 0.5 инча 

Изхвърляне на мастилото: HP 4 мм, LX 4 мм за 
касети със солвентно мастило, 10 мм за касети 
с мастило на водна основа   

Дължина на отпечатъка до 2 м 

До 9 съобщения се избират директно чрез 
принтера, използвайки бутоните 

Вградена фотоклетка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Работа с 3 бутона с LED индикация 

 

ПЕЧАТ И ПРОГРАМИРАНЕ 
 

Пренос на съобщения към принтера чрез 
USB или Ethernet 

Вид на съобщенията: текст, дата, час, лого, 
броячиset, Variable text (using HMI), action field, 

 

ИНСТАЛАЦИЯ И ОПЦИОНАЛНИ 
АКСЕСОАРИ 

Пакетът аксесоари включва: USB стик с Linx 
iDesign, захранване 24V / 30W, брекет за 
страничен монтаж, Ethernet кабел 3 м     

 Опция: Брекет при вертикален печат 
 
Опция: HMI интерфейс за преглед на 
съобщения и настройка на принтер в близост 

Захранване 24V / 30W / 15pi  

Аларма 

Cartridge follower - при промяна на 
размера на опаковката 

Външна фотоклетка 

Eнкодер    

Свързващи кабели 

 
ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
 
 
 
 
 
 
 

HMI интерфейс опционално 

1d barcodes, 2d barcodes (including GS1, QR),    
ODBC connection to databases 
 
Linx iDesign PC софтуер за създаване на 
съобщения за USB или за свързване с 
принтера чрез Ethernet за отдалечен 
достъп и контрол от компютър.                                             

Тегло: 570 гр. 

Дължина: 119 мм / 118 мм 

Ширина: 75 мм / 82 мм 

Височина: 96 мм / 96 мм 

iDesign софтуер

   
 

I/O  

Температурен диапазон: 5 до 40°C* 

Влажност: 10 to 90 % 

                                                                                                                                                                           
Време за работа: принтерът е 
предназначен за постоянна работа 

Външно AC/DC захранване: вход 100-240V 
AC, 50-60Hz; изход 24Vdc @2.5A 

Мощност: 10W (стандарт), 30W (максимално) 

 
 

 
За информация: Бетелгиус ООД, гр. София, кв. Герман, ул. Манастирска воденица 1 
Teлефон +359 (2)80 90 121-128 Email sales@betelgeus.com Website www.betelgeus.com 
Linx е регистрирана търговска марка на Linx Printing Technologies Ltd.  
© Linx Printing Technologies Ltd 2021 
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