
Linx 8940
Мастиленоструйни принтери с непрекъсната струя
Кодирайте по-бързо, при по-взискателни приложения, с Linx 8940.

Linx 8940 осигурява гъвкаво кодиране с 5-редов печат на високоскоростни производствени линии и 
в предизвикателни среди. С клас на защита IP65, прост интерфейс със сензорен екран и по-малко 
интервенции за поддръжка Linx 8940 е проектиран да осигурява кодиране с висока скорост при 
минимално сервизиране.

Лесен за употреба и бърз за 
настройка и експлоатация
• Запаметяване на 50 различни настройки на 

производствената линия – за бързо избиране 
при смяна на продуктите; настройките могат 
да бъдат прехвърляни между принтерите с 
USB флаш устройство

• Голям сензорен екран с икони и висока 
разделителна способност, позволяващ 
перфектна видимост на състоянието на 
производствения процес

• Персонални екранни мeнюта, работа с едно 
докосване за често използвани операции, 
помощна информация на екрана за по-бърза и 
точна настройка на кода

• Зареждане с консумативи с едно движение 
по време на печат – без бъркотия, без 
инструменти, без грешки

• Самообслужване с екранен съветник, който 
насочва операторите в процеса на смяна на 
сервизния модул – за бързо обслужване, без 
поддръжка.

Надеждно кодиране  
за по-дълго време
• Клас на защита IP65 като стандартно изпълнение 

– за надеждна експлоатация в условия на влага 
и запрашеност и без необходимост от външно 
подаване на сгъстен въздух

• Удължени интервали за обслужване до  
18 000 часа/24 месеца – кодиране за  
по-дълго време без интервенции

• Разширено наблюдение на системата – 
вграденото автоматично наблюдение на работата 
на принтера спомага за избягване на аварийните 
спирания – надеждно кодиране за по-дълго 
време

• Бързо и чисто пускане всеки път – здравата, 
изцяло капсулована печатаща глава и функцията 
за автоматично промиване осигуряват 
непрекъсната надеждна експлоатация

• Режим на сезонно изключване – принтерът 
е готов за печат от първия път, дори и след 
продължително изключване, без да е необходимо 
скъпоструващо промиване на принтера.

Гъвкаво кодиране с повече 
възможности за отпечатване
• Кодиране на до пет реда код, включително  

2D баркодове

• Високоскоростно кодиране като 
стандартно изпълнение – със скорости на 
производствената линия до 9,1 m/s

• Възможност за кодиране на кашони, печат с 
височина до 20 mm

•  Показване на данни в реално време на 
екрана – виждате ефективността на линията 
на скрийнсейвъра на принтера и получавате 
информация за поведението на линията. С 
функцията за извеждане на показатели за 
производителност и спирания подобрявате 
ефективността си.
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60 mm минимален радиус на огъване при 
статични приложения. 180 mm минимален 
радиус на огъване при динамични приложения.

400 mm

42 mm
223 mm

Технически спецификации

Linx 8940

ПЕЧАТАЩА ГЛАВА СТРАНИЧЕН ИЗГЛЕД ИЗГЛЕД ОТПРЕД

503 mm

440 mm

355 mm

СКОРОСТ НА ПЕЧАТ, РАЗМЕР НА СИМВОЛИТЕ
Печатаща глава: Mk11 Midi Mk11 Midi plus
Размер на дюзата: 62 µm 75 µm
Редове на печат: До 5 До 5
Височина на  1,8 до 20 mm  2,1 до 20 mm 
символите:
Максимална скорост  6,25 m/s  9,10 m/s 
за едноредов печат (0,47 mm (0,57 mm 
(5 точки високи  растер) растер) 
символи):
Максимална скорост  2,65 m/s 2,56 m/s 
за дву редов печат  (0,43 mm (0,52 mm 
(7 точки високи  растер) стъпка на 
символи):  капене)
Препоръчително  12mm 20mm 
разстояние от  (35 mm за (45 mm за 
печатащата глава  кодиране кодиране  
до продукта: на кашони) на кашони)
 
ХАРДУЕРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сервизен модул Easi-Change®, интервал за смяна:  
до 24 месеца (18 000 часа) – стандартни мастила, 
до 12 месеца (6 000 часа) – пигментни мастила*
Уникално автоматично промиване на печатащата 
глава: типичен интервал за почистване 3 месеца 
(100 пускания и спирания) – стандартни мастила , 
до 1 месец – пигментни мастила
Постоянно следене на скоростта на мастилената струя 
и температурата за постоянно качество на печата при 
промяна на температурата на околната среда
Презареждане с мастила и разредител без грешки  
и без объркване по време на печат (0,5-литрова касета  
с мастило, 1-литрова касета с разредител)
10-инчов пълноцветен сензорен екран със здраво, 
устойчиво на разредители полимерно покритие
Дълготрайна помпа за мастило без необходими 
планирани смени
Продължителни изключвания (до 3 месеца) без 
промиване или източване на принтера
Здрав, гъвкав, двутръбен мастилопровод за статични  
и подвижни приложения на печатащата глава
 
СОФТУЕРНИ ФУНКЦИИ
Стартиране на печата, паузиране на печата и спиране 
на струята с едно натискане
Автоматично изключване на захранването след 
спиране на струята
Опростено създаване и редактиране на съобщения  
с drag-and-drop позициониране на полетата и функция 
за мащабиране при дълги надписи
Общ брой на отпечатъците, брой съобщения и брой 
партиди
Показване на хранилището за съобщения и избор на 
стил на съобщенията
Защитени с парола функции, с персонални 
потребителски профили
Създаване/редактиране на съобщения по време на печат
Екранно наблюдение на системата за измерване на 
ключовата система на мастилата и параметрите на 
околната среда за избягване на непланирани спирания
Показване на изходната скорост на екрана и регистър 
на спиранията на производството. Може да се изтегля 
на USB

Екранни индикатори за нива на консумативите, 
12-часова работа на принтера преди да спре след 
предупреждение за зареждане с консумативи при 
повечето приложения
Помощна информация на екрана при настройки и 
диагностика
Автоматичен избор на шрифт и формат на съобщенията 
от PrintSync® въз основа на избрания стил на 
съобщението и скоростта на производствената линия
Различни езици на интерфейса (избираеми от 
потребителя) с екранни клавиатури, вторична 
клавиатура за многоезичен печат
Опростен съветник за настройка на скоростта 
на линията и на енкодера при монтаж на нови 
производствени линии
Могат да бъдат съхранявани настройки на до 50 линии 
с отделни наименования на линиите
Архивиране на отпечатъците и настройките на 
принтера, копиране и възстановяване с помощта на 
USB устройство
Simple Communications Protocol (скриптове на база 
на YAML) и Linx Remote Communications Interface за 
свързване с персонални компютри или PLC контролери, 
използващи Ethernet порт или допълнителен RS232 порт
Избор и редактиране на съобщения чрез QuickSwitch®  
с помощта на скенер за баркод
 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАТ
Текст, символи и цифри
Полета с подкана за редактиране на съобщения в една 
стъпка с персонални напомняния на екрана
Функции за височина, ширина и забавяне за лесно 
оразмеряване и разполагане на кодовете
Автоматични формати за отпечатване на дата и час 
(с помощта на вътрешния часовник на принтера)
Персонализиран редактор за дата и час за създаване 
на различни формати за дата според необходимостта
Функция за автоматично калкулиране на дата. 
Добавяне на определен брой секунди, минути, часове 
към текущото време, или брой дни, седмици или 
месеци към текущата дата
Автоматична настройка на часа за лятно часово време
Последователно номериране, броене напред и назад, 
променливи интервали, множество диапазони от 
номера, буквено-цифрово последователно отпечатване
Възможност за нулиране на брояча на 
последователните номера с едно натискане от екрана 
на принтера или нулиране с помощта на външен сигнал
Поредици от текстови полета, увеличаване или 
нулиране, посредством външен сигнал, възможност  
за нулиране на последователността с едно докосване 
от екрана на принтера
Функция „Производствен график“ за автоматично 
отпечатване на последователност от съобщения, с 
различни опции за задействане и повторение
Брой съхранявани съобщения: до 1 000 с помощта 
на вътрешната памет на принтера (в зависимост от 
съдържанието на съобщението), като повече могат 
да се съхраняват с помощта на USB устройство за 
съхранение
Печат с удебелен шрифт (до 9 пъти удебеляване)
Променливо разстояние между символите за 
подобрено четене от вижън системи
Отпечатване на завъртени символи (кула)

Кодове за смяна (автоматична промяна на 
съдържанието на надписа в определени часове)
Графики и лога могат да бъдат импортирани в принтера 
като растерни файлове с помощта на USB порта
Огледален и негативен печат
Баркодове (ITF 2 от 5, код 39, код 128, EAN 13, EAN 8, 
UPCA, Pharmacode, Data Matrix, QR код)
 
ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПЕЧАТАЩАТА ГЛАВА
2 m мастилопровод
4 m мастилопровод (опция)
6 m мастилопровод (опция)
Положително въздушно налягане в печатащата глава 
(осигурява подобрена надеждност в прашни или 
влажни среди) (опция)
 
МАСТИЛА
Linx MEK мастила (на багрилна основа, на основа на 
меки пигменти)
Linx смесени мастила (без MEK, на багрилна основа)
Linx етанолови мастила (без MEK, на багрилна основа)
 
ИНТЕРФЕЙСИ
Сензор за продуктите
Енкодер/втори сензор за продуктите
Външен изход (24 V) за алармено състояние
USB
Ethernet
Свободен от напрежение контакт за аларма (релеен 
контакт) (опция)
Двоен алармен изход (без напрежение и 24 V изход) 
(опция) с няколко алармени състояния
RS232 (опция) и Паралелен В/И (опция)
 
ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа и корпус: неръждаема стомана
IP65 ниво на защита **
Възможности за монтаж: неподвижна стойка, подвижна 
стойка, маса, конзола за стенен монтаж
Работна температура: 0 – 50 °C за типове мастила 
1240, 1010, 1014 и 3240, (5 – 45 °C за други типове 
мастила на основа на MEK, смесена основа, на 
етанолова основа)
Влажност (без кондензация): 90 % макс
Захранване: 100 – 230 V, 50/60 Hz
Консумация на енергия: 38 W (типична при печатане)
Номинална мощност: 150 W
Тегло: 24,5 kg (включително консумативите и 
печатащата глава)
 
РЕГУЛАТОРНИ ОДОБРЕНИЯ
GS, CE, EAC, NRTL, FCC

*Интервалът може да бъде променян при определени среди и 
приложения, за да се осигури надеждна експлоатация между 
смените на сервизния модул
**IP класът на защита е определен от независима организация 
– сертификатите са на разположение при поискване

За повече информация се свържете с БЕТЕЛГИУС ООД,София, 1186,  
кв. Герман, ул. Манастирска воденица 1.

Телефон (02)80 90 121-128  Email sales@betelgeus.com  Уеб сайт www.betelgeus.com
Linx и Easi-Change са регистрирани търговски марки на Linx Printing Technologies Ltd.
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