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EBS 230 Picas  - Teknik Özellikler 
Yazıcı Performansı 

 
EBS Picas 230 yazıcı küçük boyutlu ve gelişmiş özellikleri ile öne çıkan 

elektromanyetik kafalı yazıcıdır. Etiket, şablon, roller kodlama sistemlerinin yerine 
temiz ve hızlı kodlama yapmaktadır. Paket, ambalaj, cam, çuval, kraft torba, alçı 
plaka, ağaç, metal, plastik ürünlere temiz, hızlı ve dayanıklı baskı yapmakta 
kullanıcılara büyük kolaylık sağlar. Birçok solvent bazlı, renkli ve farklı içerikli 
mürekkep seçeneği bulunmaktadır. Ebs 230 Picas yazıcıya her türlü fotosel 
bağlanabilir, enkoder bağlantısı sayesinde değişken hızlı üretim hatlarında 
kullanılabilir, dahili sayıcı ve enkoder özelliği ile değişken anlık bilgiler ürün 
üzerine temassız olarak aktarılabilir. 

• Yazı yüksekliği: 16 nozul 27 mm. – 7 nozul 12 mm. 
•  Yazıcı kafa döndürülmeden: 7 nozul - 12 mm. / 16 nozul – 27 mm                                               
     Yazıcı kafa döndürülerek: 7 nozul–6 mm. 12 mm. /16 nozul–6 mm. 27 mm. 

• Yazıcı çalışma pozisyonu: Her pozisyonda  
•    Nozul çapı: 150 mikron standart, 120 mikron, 170 mikron, 200 micron  
• Tek seferde yazılan satır sayısı: 1 
• Mesaj hafızası: Cihaz üzerinde 30 adet   
• Mesaj uzunluğu: Maksimum 1300 karakter  

• Özel karakterler ve logolar: Özel logolar, işaretler, taşıma , diğer ve uyarı 
amaçlı işaretler, Windows® karakterleri 

• Üretim / son kullanma saat, tarih, sayıcı: Değişik formatlarda tarih, 
zaman, son kullanma tarihi, artan, azalan sayılar, sayıcı  

• Mesaj yazma, düzenleme, yazıcı kontrolü: IBM uyumlu bilgisayardan Usb 
kablosu üzerinden iletişim / Opsiyonel T600 dokunmatik kumanda  

• Yazma hızı: 600 karakter / saniye ( 60 dot/dm çözünürlükte, 60 metre/dakika 
hızda, yoğunluk: 50  ) 

• Mürekkep kapasitesi: Mürekkepler alkol, aseton ve su bazlı olmak üzere yeşil, 
kırmızı, beyaz, sarı, mavi, siyah olabilir. 1000 ml. mürekkeple 5x7 matrisde 
2.000.000 karakter kodlanır.  

    •  Zamanlama: Üretim hattı hızına göre enkoderle, sürekli yazım modunda 
zamana bağlı, her türlü fotosel bağlantısı, anahtar ile tetiklemeli 

leişi, Bağlanılar  

  İletişim: 
   • Bilgisayar özellikleri: IBM uyumlu PC, Pentium 200, 32 Mb ram, harddiskte 20 

Mbyte boş alan yeterlidir. 

• EBS 230 Picas yazıcı kontrol Windows® Edgraf programı sayesinde MS 
Windows® 98SE / ME / NT / 2000 / XP / VISTA® işletim sistemleriyle 
çalışabilir.  

• Windows NT® işletim sistemi ile kullanılacak ise, bilgisayar ve yazıcı RS 232 
ara kablosu üzerinden bağlantı kurmalıdır. ( USB üzerinden değil )  

• Tek bir bilgisayar üzerinden aynı ağ üzerinde 60 adet EBS 250 Handjet 
yazıcı iletişim kurabilir. 

Ortam şartları, Güç kaynağı 
 
Çalışma sıcaklığı :   5 - 40°C ( 40 - 104°F) 
Bağıl nem:   % 90 ’ a kadar yoğuşmasız 
Yağmur ve su altında kullanılmamalıdır. Yazılan yüzeyde nemlenme olmamalıdır. 
Genel güç kaynağı: 
• AC 100-240 V /  50-60 Hz  0.66 - 0,34 A - Max 1 Amper 24 Volt 
• Yazıcı ağırlığı: Yaklaşık 600 gram 
• Yazıcı ölçüleri: Yükseklik 250 mm, Genişlik 80 mm, Derinlik 160 mm,  
          Çap 70 mm, uzunluk 250 mm. 

 Diğer Özellikleri 
• Kompresör havasına ihtiyaç olmaması 

• Taşınabilir, esnek kodlama  
• Düşük işletme maliyetleri 

• Detaylar için,  www.alize.com.tr 

        Conformity with general electrical 
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2d kodu okutun, videomuzu izleyin!

Madenler Mahallesi, Kurukaya Sokak No: 28 Ümraniye / İSTANBUL
TEL: 0216 540 63 70 pbx  FAKS: 0216 540 63 95
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