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Řídící jednotka pro průmyslovou tiskárnu   TSjet 
 

základní technické údaje 
 

 
• Rozlišení tisku     300/600 dpi 
• Rychlost tisku     až 75 m / min 
• Šířka tisku     12,7 mm ( ½ ´´)  nebo  25,4mm ( 1 ´´) 
• Grafický displej    128 x 64 bodů     
• Ovládání     touchscreen s dynamicky proměnným menu 
 

• Formát dat pro tisk    BMP soubor, textový řetězec 
• Nosič dat     SD karta / LAN síť 
• Počet tiskových hlav    až 5 současně 
 

• Napájení     externí  zdroj 24 V, 60VA (5 hlav) nebo  
vestavěný zdroj 115 / 230 V, 30 VA (2 hlavy) 
 

• Rozměry     130 x 120 x 38 (70) mm 
• Hmotnost     cca  0,5 kg (dle provedení) 
• Rozsah provozních teplot   0 až +50 stupňů Celsia 

 
 

Jednoduché intuitivní ovládání formou výběru ikon z grafického menu. 
Jazykové lokalizace včetně azbuky a arabštiny. 
Provedení z nerez oceli pro snadnou údržbu. 

Interní nebo externí napájecí zdroj dle počtu tiskových hlav.  
Připraveny úchyty pro snadné upevnění normalizovanými držáky VESA 100. 

Standardizované propojovací kabely pro snadnou montáž. 
Verze s průmyslovými konektory pro náročné aplikace. 

V nabídce i embeded verze pro uživatelské aplikace. 
 

Vynikající poměr cena / výkon. 
 
 

Vysoce flexibilní systém, lze přizpůsobit každé aplikaci: 
 

� Automatické vkládání dat do tiskového pole (datum 1, datum 2, text 1, text 2 …) 
� Různé formáty data (včetně rotace 90°) 
� Tři různé velikosti fontu 
� Volitelné umístění každé položky v tiskovém poli 
� Nastavení počtu opakování tisku 
� Manipulace s tiskovými daty (zrcadlení L/P, U/D a náklon 45°) 
� Široké možnosti nastavení kvality tisku 
� Možnost ovládání a vkládání dat po lokální síti (LAN) 
� Interní zálohovaná paměť nastavení tiskových režimů a parametrů tisku 
� Vestavěný systém reálného času a výpočtu data „best before“ 
� Varianty s interním nebo externím napájením 
� Několik variant provedení dle náročnosti aplikace 

 


