
ПРИНТЕР 

LINX TT 500

Серията TT термотрансферни принтери Linx осигурява идеално 
решение за печат върху гъвкави опаковки при голям брой 
индустриални приложения.

Предназначени за постигане на по-ниски общи разходи и 
по-висока ефективност на вашата производствена линия, 
принтерите Linx от серията TT са особено подходящи за 
безгрешен печат на срок на годност, партиди, баркодове, 
състав, лога и друга продуктова информация.

С усъвършенствано моторно задвижване, позволяващо работа 
без сгъстен въздух, принтерите от серията TT печатат със 
скорост до 1000 мм/сек. при ширини до 107 мм.  

Ниска експлоатационна 
стойност

  Работи без сгъстен въздух, 
което намалява инсталационните 
и експлоатационни разходи и 
гарантира постоянно качество на 
печат

  По-широка гама от принтери и 
термоленти, които напълно ще 
отговорят на вашите изисквания 
и нужди

  Ефективно използване на 
термолентата чрез двупосочни 
стъпкови мотори за повече 
отпечатъци с една лента

Увеличена 
призводителност и 
намалени спирания 

  Бърза и лесна смяна на 
термолентата чрез олекотена, 
лесна за използване касетна 
система с един бутон

  Минимални спирания за смяна 
на консуматив, благодарение на 
термолентата с дължина до 700 м 
– за увеличена ефективност и 
продуктивност на линията

  Оптимален брой износващи се 
части, които лесно могат да се 
подменят от оператор

Лесни за използване
  Лесна настройка и 
подсигуряване качеството на 
печат с електронен контрол на 
налягането

  Лесна смяна на термолентите, 
благодарение на касета, 
проектирана да свежда 
грешките до минимум

  Лесна работа с принтера 
посредством адаптивния 
интуитивен интерфейс



За повече информация се свържете с Бетелгиус ООД, 1186 София, кв. Герман, 
ул. Манастирска  воденица 1 
Телефон +359 (2) 8090 121-128 Имейл sales@betelgeus.com  Уебсайт www.betelgeus.com
Linx е регистрирана търговска марка на Linx Printing Technologies Ltd. Windows е регистрирана 
търговска марка на Microsoft Corporation. TrueType е регистрирана търговска марка на Apple Inc.
© Linx Printing Technologies Ltd 2020

РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прекъснат и непрекъснат режим на работа в 
един принтер

Характеристики на печатащата глава: 
32 мм, 200 dpi, 8 точки/мм

Поле за печат – в прекъснат режим на работа: 
До 32 мм (Ш) x 47 мм (Д)

Поле за печат – в непрекъснат режим на работа: 
До 32 мм (Ш) x 100 мм (Д)

Максимална производителност*: 
150 отпечатъка в минута

Ширина на лентата: 
20 мм – 33 мм

Максимална дължина на лентата:  
700 м

Скорост на печат* – в прекъснат режим на 
работа:  
50 мм/сек. – 300 мм/сек.

Скорост на печат* – в непрекъснат режим на работа:  
40 мм/сек – 500 мм/сек.

Дължина на кабела между принтера и 
захранващото устройство: 3 метра (опция 5 м)

 
ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.0" WVGA (800x480) LCD сензорен дисплей с 
WYSIWYG предпечатен преглед

Двупосочно задвижване на лентата без 
съединител, включително индикатор за 
изразходваната лента и засичане на скъсване 
или край на лентата

Олекотена и лесна за използване касета с един 
бутон

Вградена диагностика, включително на 
изправността и износването на печатащата глава

3 нива на достъп, защитени с пароли

Множество работни езици за операторите

 
*Скоростите на печат и производителността 
зависят от материала, върху който се печата, 
приложението и настройките
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ПРОГРАМИРАНЕ И ПЕЧАТ

Софтуер за дизайн на отпечатъка Linx 
CLARiSOFT®

Поддържа всички шрифтове за Windows®, 
включително TrueType® (на множество езици и 
поддръжка на Unicode стандарт)

Баркодове EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E и QR

Фиксирани/променливи текстови и цифрови 
полета

Полета за въвеждане на текст и цифри 

Автоматично увеличаване/намаляване на текст, 
Броячи и баркодове  

Базови графики и рисунки 

Гъвкави формати за дата/час

Автоматично изчисляване на срок на годност 

Формати за кодиране на смяна

Поддържат се множество графични формати –  
всякакъв размер до максималното поле за 
печат

Свързване на полета с бази данни

Ориентиране на полето 0°, 90°, 180°, 270° 

Огледално изображение, завъртане на 
изображението и инверсен печат

Реално времеви данни 

Полета с падащи менюта, които могат да се 
конфигурират от оператора

Функция за радиална икономия на 
термолентата

 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МОНТАЖ

Универсална система с конзоли за монтаж на 
принтера към пакетиращи машини с прекъснат 
и непрекъснат режим на работа 

 
ОПЦИИ ЗА ТЕРМОЛЕНТИТЕ

Ленти wax/resin или resin 

Разнообразни цветове и размери 
 

ИНТЕРФЕЙСИ 

Външни входове (изцяло софтуерно 
конфигурируеми): 2 PNP входа

Външни изходи (изцяло софтуерно 
конфигурируеми): 
2 релейни изхода и 2 PNP +24 V изхода

RS232

Ethernet

USB 

Бинарни и ASCII команди

Връзка с бази данни чрез 
CLARiNET® (опция)

Софтуер за мрежово управление Claricom 
CLARiNET® (опция)

Свързване до четири принтера TT 500 към един  
потребителски интерфейс

 
ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване с въздух: Без сгъстен въздух

Диапазон на влажността: 85% макс.

Захранване: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 2 A

Работна температура: 0° – 40°C

 
РЕГУЛАТОРНИ ОДОБРЕНИЯ

CE

NRTL

FCC

Linx осъществява политика на непрекъснато 
подобряване на продуктите и си запазва правото да 
променя спецификацията им без уведомление.

Техническа спецификация

Linx TT 500

КОНТРОЛЕР 
ИЗГЛЕД ОТГОРЕ

ИЗГЛЕД ОТПРЕД НА 
КОНТРОЛЕРА

105 мм

ПРИНТЕР КАСЕТА С ЛЕНТА

150 мм 165 мм
159 мм

33 мм

150 мм 158 мм

(185 мм, вкл. разстоянието отдолу)


