בקר בעל מסך מגע – אידיאלי לשילוב בקווי ייצור,
קווי אריזה ודיוור ישיר

MTHP4

MiniTouch

לשימוש
וקל לשימוש
ייצור וקל
מערך ייצור
בכל מערך
משתלב בכל
משתלב

גודלו של הבקר מאפשר לשלבו בכל מיקום בו
גודלו של הבקר מאפשר לשלבו בכל מיקום בו
תרצה .ראש  /ראשי ההדפסה ממוקמים מחוץ לבקר
תרצה .ראש  /ראשי ההדפסה ממוקמים מחוץ לבקר
ומאפשרים הדפסה בכל כיוון מתבקש .בגרסא
ומאפשרים הדפסה בכל כיוון מתבקש .בגרסא
הקומפקטית משולב ראש ההדפסה בצמידות לבקר
הקומפקטית משולב ראש ההדפסה בצמידות לבקר
ומאפשר הצבתו במקומות בעלי נגישות קשה.
ומאפשר הצבתו במקומות בעלי נגישות קשה.
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"½ 2"" --
לבחירה "½
הדפסה לבחירה
גובה הדפסה
גובה
מ"מ ))
7..5
–
מ"מ
52.5
 7..5מ"מ
((  52.5מ"מ –
®

 HSAJET®MiniTouch MTHP4מאפשר שליטה בגובה
 HSAJET MiniTouch MTHP4מאפשר שליטה בגובה
הכתב עד  7..5מ"מ ,הבקר מאפשר שליטה בראש
הכתב עד  7..5מ"מ ,הבקר מאפשר שליטה בראש
הדפסה אחד ועד ארבעה ראשי הדפסה המאפשרים
הדפסה אחד ועד ארבעה ראשי הדפסה המאפשרים
ארבע הדפסות שונות במיקומים שונים ,או שילובן
ארבע הדפסות שונות במיקומים שונים ,או שילובן
להדפסה אחת בגובה המקסימאלי .בגרסה
להדפסה אחת בגובה המקסימאלי .בגרסה
הקומפקטית ניתן לקבל עד שני ראשי הדפסה
הקומפקטית ניתן לקבל עד שני ראשי הדפסה
צמודים לגוף הבקר.
צמודים לגוף הבקר.

HP
HP TIJ
TIJ 2.5
הטכנולוגיה® 2.5
הטכנולוגיה

 HSAJET® MiniTouchמבוסס על הטכנולוגיה של
 HSAJET MiniTouchמבוסס על הטכנולוגיה של
חברת  ,HPטכנולוגיית  TIJ 2.5ידועה מזה שנים
חברת  ,HPטכנולוגיית  TIJ 2.5ידועה מזה שנים
כמובילה בעולם בתחום ההדפסה ,ייחודה בהענקת
כמובילה בעולם בתחום ההדפסה ,ייחודה בהענקת
הדפסה איכותית באופן עקבי ,ובמהירות הדפסה
הדפסה איכותית באופן עקבי ,ובמהירות הדפסה
גבוהה ,תוך שמירה על עלויות נמוכות ועל קלות
גבוהה ,תוך שמירה על עלויות נמוכות ועל קלות
תפעול יוצאת דופן.
תפעול יוצאת דופן.
המכשיר יועד במקורו להדפסה על אריזות תרופות
המכשיר יועד במקורו להדפסה על אריזות תרופות
ומזון ,עם התפתחותם המואצת של סוגי דיו שונים
ומזון ,עם התפתחותם המואצת של סוגי דיו שונים
ניתן היום להדפיס כמעט על גבי כל משטח.
ניתן היום להדפיס כמעט על גבי כל משטח.

קשיח
במארז קשיח
אלגנטי במארז
עיצוב אלגנטי
עיצוב

צבעו השחור האלגנטי של מכסה המכשיר אינו
צבעו השחור האלגנטי של מכסה המכשיר אינו
מרמז על מעטפת האלומיניום הקשיחה ,ההופכת
מרמז על מעטפת האלומיניום הקשיחה ,ההופכת
את המכשיר לאידיאלי להצבה בכל מערך ייצור.
את המכשיר לאידיאלי להצבה בכל מערך ייצור.
שקע ה –  USBנמצא בצידו של מכשיר ה –
שקע ה –  USBנמצא בצידו של מכשיר ה –
 ,MiniTouchהמוגן במכסה בזמן שאינו בשימוש.
 ,MiniTouchהמוגן במכסה בזמן שאינו בשימוש.

ס"מ ))
 5..7ס"מ
5..7 (( 7.5
גדול ""7.5
מגע גדול
מסך מגע
מסך

על מנת לשלוט ב –  MiniTouchיש להשתמש בעט
על מנת לשלוט ב –  MiniTouchיש להשתמש בעט
מגע או באצבע על מנת לשלוט ,האיורים הברורים
מגע או באצבע על מנת לשלוט ,האיורים הברורים
ינחו אותך שלב אחרי שלב בהכנת הודעת הדפסה
ינחו אותך שלב אחרי שלב בהכנת הודעת הדפסה
ועד ההדפסה עצמה .בעזרת ה MiniTouch -תוכל
ועד ההדפסה עצמה .בעזרת ה MiniTouch -תוכל
לייצר הודעות במהירות ובקלות.
לייצר הודעות במהירות ובקלות.

יעילות
המשחק יעילות
שם המשחק
שם

בזמן שהמכשיר מדפיס הודעה כלשהי מאפשר
בזמן שהמכשיר מדפיס הודעה כלשהי מאפשר
הבקר להכין הודעה אחרת ולהחליפה מבלי לעצור
הבקר להכין הודעה אחרת ולהחליפה מבלי לעצור
את קו הייצור ולו לרגע.
את קו הייצור ולו לרגע.

באמצעות
מתקדמות באמצעות
ובקרה מתקדמות
שליטה ובקרה
ויות שליטה
אפשרויות
אפשר
התוכנה..
התוכנה

גמישות בקביעת דרגות הרשאה ,מכניסה ושימוש
גמישות בקביעת דרגות הרשאה ,מכניסה ושימוש
חופשיים דרך אפשרות המפעיל לשנות את תוכן
חופשיים דרך אפשרות המפעיל לשנות את תוכן
ההדפסה אולם כניסתה להדפסה מותנית באישור
ההדפסה אולם כניסתה להדפסה מותנית באישור
הגורם האחראי על ידי הקלדת סיסמא אישית או
הגורם האחראי על ידי הקלדת סיסמא אישית או
על ידי שימוש באמצעות סיסמאות.כל זאת על מנת
על ידי שימוש באמצעות סיסמאות.כל זאת על מנת
להבטיח הכנסת נתונים נכונים להדפסה.
להבטיח הכנסת נתונים נכונים להדפסה.

עד
ההדפסה עד
במהירות ההדפסה
דרך במהירות
פריצת דרך
דפסה  --פריצת
הדפסה
ה
DPI
ב
דקה
מטר/
4..
של
קו
מהירות
מהירות קו של  4..מטר /דקה בDPI -
57.
57.X
X4..
4..
טקסט ( אלפאנומרי )
גרפיקה ולוגו
טקסט ( אלפאנומרי )
גרפיקה ולוגו
תזמון הדפסות
מונים
תזמון הדפסות
מונים
ברקוד דו ותלת מימד
קוד משמרת
ברקוד דו ותלת מימד
קוד משמרת
שעה ותאריך ( נוכחי ועתידי )
שעה ותאריך ( נוכחי ועתידי )
גופני חלונות מסוג True Type
גופני חלונות מסוג True Type

Technical Details
HSAJeT® MiniToucH MTHP4

רזולוציה (אנכית)
DPI

איכות מקסימום
600 DPI
מהירות גבוהה
300 DPI
(שורה )A
300 DPI
( שורה ) B
300 DPI

הטכנולוגיה
HP TIJ 2.5

רזולוציה אופקית ניתנת לשינוי
75-2400DPI
דוגמאות למהירות מקסימאלית
לקו ייצור
(ע"פ הנתונים בטבלה)
)מ' /דקה(
2400
600
300
75
DPI
DPI
DPI
DPI
304

76

38

10

806

251

68

21

403

68

46

20

304

68

46

20

קצב עבודת ראש ההדפסה
15 KHz
גובה הדפסה
עד  8075מ"מ 7" /

מרחק הדפסה
 078-770מ"מ ( מחרירי ההזרקה לפני
המשטח המיועד להדפסה )
מתח עבודה
300-740 VAC

תואם
CE directives
בית המכשיר
מארז אלומיניום שחור הצבוע בתנור

מסך
מסך מגע בגודל "872

נורות חיווי
מחסנית לפני גמר דיו
הדפסה פעילה
הודעה מודפסת
מחולל אותות התראה

שפת תפריט
אנגלית ( ברירת מחדל ) ושפות נוספות7

תוספות אפשריות
ערכת מוטות טלסקופיים להתקנת המכשיר.
ערכת מוטות טלסקופיים להתקנת המכשיר
הקומפקטי.
חיישן חיצוני
אנקודר
מחברים ,גשרים ומוטות.
( למי שאינו נזקק לערכה מלאה )
מידע לגבי ראשי ההדפסה בעלון נפרד
תיבת המפיץ.

שינוי תוכן הדפסה
הכנסת נתונים על ידי המפעיל
החלפת הודעות אוטומטית על פי תכנון מוקדם
תכונות הדפסה
שליטה ברזולוציית ( צפיפות הנקודות ) הכתב
הדפסה משמאל לימין ולהיפך ומלמעלה למטה
הדפסה דו צידית ,הדפסת כתב ראי
36 mm
"1.4

1:2

135

1:1

ערכת הרכבה טלסקופית ניתנת
להזמנה בנפרד

145 145
"mm / 5.7

MTHP4

"135 mm / 5.3

"130 mm130/ 5.12

35,6

"21 mm / 0.8

145

86,6

86,6

"87 mm / 3.4

115,2

86,4

285,51
285
"mm / 11.2

111,3
111111,3mm
"/ 4.4

135

1:2
1:2

"202 /2027.9
202 mm

ספק כח

בדוק באתר החברה ,ייתכנו עדכונים בנתוני המכשיר

111,3

135

HSA Systems France
F-93160 noiSy-le-GranD | +33 1 4815 5050
145

35,6

www.hsasystems.com | mail@hsasystems.com

111,3

HSA Systems Denmark
DK-2740 SKovlunDe | +45 4494 0222 || DK-5260 oDenSe S | +45 6610 3401

רח' רבניצקי  ,6א.ת סגולה ,פתח תקווה 4900617
טלפון 03-5602991 :פקס03-5601291 :
אתר www.brinerltd.co.il :
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מרחק מחרירי ההזרקה

1

ממשקים
) serial ( RS232
 100 Mbitאתרנט ( ) LAN
USB 2.0
חיבור בקר ( ) SUB D15
חיבור אנקודר ,כניסה ) SUB D9 ( 3-33V
חיישן חיצוני ,כניסה ) SUB D9 ( 3-33V

תוכנת עיצוב הדפסה
 MiniDrawמיועדת ל –  PCאו לבקר
ההדפסה7

 8.0ק"ג
 5.1ק"ג

עם  2ראשי הדפסה
( גרסת צד /גרסת פרופיל נמוך
מכשיר הזרקה )1"MTHP4
קומפקטי

שלט רחוק – המאפשר את הפעולות הבאות
התחל /הפסק הדפסה
החלפת ההודעה
החלפת תוכן של חלק מההודעה
שינוי תכונות ההדפסה ( מיקום ,תאריך ,עובי גופן
ועוד)

מספר ראשי ההדפסה
שליטה ב 3,7,3 -או  4ראשי הדפסה

זיכרון
 7GBזיכרון פנימי

משקלות
משקל המכשיר MTHP4
משקל השנאי

נתוני הדפסה נוספים
אורך הודעה מקסימאלי ברזולוציה מקסימאלית
של  600DPIכ 7722 -מטר
שליטה על ידי התוכנה בהטיית הכתב עד לזווית
090
התוכנה מאפשרת עבודה עם סוגי מידות שונות :
מ"מ ,אינץ' ,נקודות ,פיקסלים7

