
DRUKARKA TERMOTRANSFEROWA
ALLE  N XL5000
Allen XL5000 stanowi doskonałe wprowadzenie do druku termotransferowego.   

simple reliablecompetent



Drukarka XL5000 umożliwia elastyczne

znakowanie produktów. Regularne

zmiany wymagań z zakresu znakowania

i szybkie zmiany w produkcji nie stanowią 

problemu dla XL5000. Charakteryzuje

się ona dużą pojemnością taśmy, co oznacza  

krótkie czasy przestojów. Dzięki atrakcyjnej cenie 

XL5000 oferuje znakowanie zgodne z przemyslowym

standardem znakowania przy niskim budżecie. 

Mały i elestyczny

System drukujący XL5000 jest obsługiwany 

za pomocą panelu sterowania dotykowego. 

Wytrzymały na warunki przemysłowe panel 

z ekranem dotykowym umożliwia zarządzanie

systemem drukującym bezpośrednio przy lini

produkcyjnej. Możesz dokonywać korekty   

ustawień drukarki, zmieniać obraz wydruku

i wyświetlania bieżącego stanu.             

 

Taśmy termotransferowe

Taśmy termotransferowe Diagraph        

zapewniają wysokiej jakości wydruki      

o wysokiej odporności na zarysowania      

i trwałości. Tworzą doskonałe obrazy, nawet

przy dużych prędkościach druku, a także 

chronią i wydłużają żywotność 

głowicy drukującej. Czarny kolor to tylko jeden 

z dostępnych kolorów.

Uchwyty do urządzeń

Dostarczamy odpowiednie uchwyty      

do każdej instalacji. 

Oprogramowanie

Diagraph udostępnia bezpłatny         

pakiet oprogramowania składający       

się z oprogramowania sterującego        

i do projektowania etykiet.  

Dzięki programowi a:control można zarządzać 

użytkownikami i uprawnieniami, zabezpieczać dane 

oraz skonfigurować do 10 drukarek w sieci 

Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie

a:design2, możesz w nim łątwo zaprojektować

złożone obrazy do nadrukowanie i wysłać

je bezpośrednio do drukarek. 

Zalety produktu 

✓Pole zadruku 55 x 80 mm

✓System pracy przerywanej 
lub ciągłej

✓ Duża pojemność taśmy

✓ Minimalne czasy przestojów 

✓ Niewielka wysokość instalacji

✓Wymiana istniejących systemów
drukujących

✓ Darmowe oprogramowanie a:design

✓ Pełen zakres funkcji, niska cena

DRUK TERMOTRANSFEROWY - CYFROWY
I ELASTYCZNY

Allen XL5000 – Wprowadzenie do cyfrowego znakowania produktów

a:touch Lite

STEROWA NIE  A:TOUCH LITE  

✓ Elastyczne sterowanie wszystkimi

ustawieniami i funkcjami

✓ Szybki, nowoczesny ekran dotykowy    

wraz z oprogramowaniem sterującym 

✓  Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej

✓ Podgląd wydruku

✓ Ustawienia bezpieczeństwa ochrony 

z hasłem dla różnych
poziomów  autoryzacji

✓ Dostępność wielu języków 

menu

✓ Uniwersalna zgodność z czcionkami

w tym znaków Unicode

✓ Czcionki zdefiniowane przez

użytkownika mogą być importowane



WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ

Ze względu na dużą pojemność taśmy barwiącej
drukarka charakteryzuje się doskonałą dostępnością.
Dzięki kasecie wymiennej ,  wymiana  taśmy barwiącej
to kwestia kilku sekund.

WYMIARY MONTAŻOWE PASUJĄ
DO STANDARDOWYCH RAM MONTAŻOWYCH

Dzięki swojej kompaktowej konstrujcji, XL5000
pasuje do większości uchwytów na urządzenia.
Można ją zintegrować z linią pakowania bez 
modyfikacji.

PAKIET BEZPŁATNEGO OPROGRAMOWANIA

Wraz z systemem drukującym otrzymujesz
oprogramowanie do projektowania etykiet
a:design2 oraz oprogramowanie a:control za darmo.



ITW DIAGRAPH GMBH
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Tel.: +49 (0)931 25076 0 E-mail info@diagraph.de
Website www.diagraph.de

DANE TECHNICZNE

ALLEN XL5000

Obszar zadruku przerywany                                                 53 x 80 mm

Prędkość zadruku przerywana                                             75 – 400 mm/sec

Częstotliwość cykli przy wysokości obrazu wydruku       450 /min

Obszar zadruku ciągły                53 x 300 mm

Prędkość zadruku ciągła              4.5 – 24 m/min

Rozdzielczość zadruku    300 dpi

FUNKCJE/FORMA T WYDRUKU

Pola automatyczne                                         Czas rze czywis ty, różn e formaty daty (z przesunięciem), numeracja sekwensyjna, pola zmienne, formuły

Czcionki                                                                                                                                                              3  czcionki wewn. (czcio nka komp atybilna New Goth ic Bolt ( wis s 721 Bolt , ( w i ss 721 Ro manR, dru k lus trzany, mo żliwość ro zszerzenia o  m aks. 1 2 c zcionekk

Wewnętrzne kody kreskowe                                                     2/5 interleaved, Code39, UPC, EAN8, EAN13, Code93, DUN14, Code128, EAN128, DataBar, DataBar trunked/limited/stickered/omnidirectional,
         DataMatrix, GS1 DataMatrix
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