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EBS 6200  - Teknik Özellikler 
 

Yazıcı Performansı 
 
EBS 6200 inkjet yazıcı paketleri, ambalajları, şişeleri, metal, plastik ürünleri 

kodlamak için tasarlanmıştır. Cihazlarımızda kullanılan inkjet teknolojisi, çeşitli 
şekil ve yüzeylere sahip ürünlere, temas etmeden temiz, hızlı ve dayanıklı baskı 
yapmakta kullanıcılara büyük kolaylık sağlar 

• Küçük boyutta yazıcı kafa, düz ve açılı 90° - çizimi görmek için lütfen 
aşağıya bakınız 

• Yazıcı kafa pozisyonu: herhangi bir şekilde 

• Yazıcı Kafa Hortum Uzunluğu: Standart 4 mt, 6 mt ve diğer 
uzunluklar opsiyonel 

• Dikey yöndeki  noktaların maksimum sayısı : 16 / 25 / 32 
• Yazı Yüksekliği: 1.5 - 14 mm ( 0.059 - 0.551 inch ) 
• Kullanılan Karakter Matrisine Göre Baskı Hızı;  

7x5:  1488  cps -   267 m/dk   ( 876 ft/dk ) 
16x10:    334  cps -   110 m/dk   ( 361 ft/dk ) 

25x14: 55  cps  -  25 m/dk   ( 82 ft/dk ) 
32x18: 32  cps  - 18 m/dk   ( 59 ft/dk ) 

• Mürekkepler: özel boya ve pigment bazlı 

• Yazı Rengi: siyah, beyaz, sarı veya özel farklı renkler ( Makineler aynı 
anda tek renk mürekkep ile çalışmaktadır )  

• Yazıcı Kafa ile Ürün Arasındaki Mesafe ( En iyi kalitede baskı için ) : 
30 mm’ ye kadar 

• Yazıcı günde 24 saat kesintisiz çalışabilir şekilde tasarlanmıştır. 

• Çok düşük solvent tüketimi. 1 litre solvent 290 saat 
kullanım için yeterlidir. 

• 1 litre mürekkep ile 100 milyon karakter kodlanabilir. (7x5)  İlet   

İletişim, Bağlantılar 
 

İletişim: 

• RS-232 veya RS-485 arayüzleri üzerinden 

• Edgraf programı sayesinde MS Windows® altında çalışan bir 
bilgisayar  ile uzaktan kontrol  

• Çeşitli sayıdaki yazıcılar Edgraf programı ile bir Network üzerine dahil 
edilip, farklı modelde ki EBS yazıcılar kontrol edilebilir.  

Aksesuar Bağlamak İçin Harici Soketler: 
• Kullanıcı özel sinyalleri dahil olmak üzere, sinyal lambası, konveyör 

durdurma, kod anahtarı, sayıcı sıfırlama, kablo, boru, hortum ölçüm 
sonrası dahili kesme sinyali, kullanıcıya özel sinyaller 

Ortam şartları, Güç kaynağı 
 
Çalışma sıcaklığı :       5 - 40°C ( 40 - 104°F) 
Bağıl nem:  % 90 ’ a  kadar yoğuşmasız 
Genel güç kaynağı: 
• AC 87-242 V /  45-440 Hz  /  max. 0.5 – 0.27 A 
• Enerji tüketimi: ortalama 30 W 

 Diğer Özellikleri 
 

• Kompresör havasına ihtiyaç olmaması 
• Yazıcı kafada pozitif hava standartı ( ortam tozlarının cihaza girmesi 
engellenir. ) 
• Düşük işletme maliyetleri 
• Genişletilebilir ve yükseltilebilir yazılım 

• Detaylar için,  www.alize.com.tr 
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Düzenleme ve Baskı Kabiliyeti 
  

Yazı matrisleri:     5x5, 7x5, 9x5, 11x8, 12x6, 12x7, 14x9, 
 16x10, 16x14, 21x15, 25x15, 32x18 

• Çeşitli yazı fontları ve özel semboller kullanabilme 

• Bölgesel karakterler: Latin, Kiril, Arap, Japon, Çin, Kore ve diğer dillerin 
alfabeleri 

• Metin satır sayısı:     4 satır  7x5 karakter matrisinde            

                                             5 satır  5x5 karakter matrisinde 
• Kalıcı ve çeşitli değişken metinler  ( sayıcı, zaman ve tarih otomatik 

değişme özelliği ,  zaman ve tarih kodları , son kullanma tarihleri ve 
metinler , bir iletişim arayüzü üzerinden alınan metinler ) 

• Grafikler / logolar – kullanıcı tarafından düzenlenebilir 
• Barkodlar ve 2D kodlar  - Datalogic, 2/5 Bars, Interleaved, Code 

39, EAN-8, EAN-13, Code 128, EAN-128, Kod 128B, ITF8, ITF 
14 / Data Matrix ECC-200, 

• Çeşitli kombinasyonda yazı biçimleri, boyutları, grafik, barkod 

• Maksimum mesaj uzunluğu : binlerce karakter – sadece hafıza boyutu ile 
sınırlı 

• Maksimum mesaj hafızası: 1024 ( 2000 opsiyonel ) 

• Yukarı, aşağı ve yatay konum ile herhangi bir yönde yazma kabiliyeti 

• Otomatik konveyör hızı ölçümü 

Tetikleme / Zamanlama 
 

• Harici dedektörler ( Her türlü Fotosel )  

• Harici konveyör hız dedektörü (SHAFT-ENCODER) değişken hızlı üretim 
hatları için 

Dış Kabin 
 

• Paslanmaz çelik INOX 100% 
• Montaj şekli: ayakta veya asılabilir 
• Su geçirmez tuş takımı ve büyük LCD ekran 

• Tüm bağlantılar, kablolar ve yazıcı kafa hortumu tek bir gövde duvarına 
yerleştirilmiştir 

• Koruma sınıfı:  IP 54 

Ağırlık ve Boyutlar  
 
 
Ağırlık:     12.5 kg ( 5.67 lbs) Mürekkep ve inceltici şişeleri hariç 

Boyutlar: Genişlik: 300 mm   Yükseklik: 435 mm    Derinlik: 202 mm  

 

 

365 GÜN 7 / 24 TEKNİK SERVİS 

2d kodu okutun, videomuzu izleyin!

Madenler Mahallesi, Kurukaya Sokak No: 28 Ümraniye / İSTANBUL
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