UVprinter.pl

Specyfikacja:
• drukarka
• oprogramowanie RIP - ONYX PosterShop lub Caldera CrandRIP (opcja)
• komputer sterujący wraz z oprogramowaniem
• czujnik wysokości materiału (opcjonalnie)
• jonizator (opcjonalnie)
• przedłużenie okresu gwarancji do 2 lat (opcjonalnie)
Cena obejmuje: uruchomienie urządzenia i pełne jednodniowe szkolenie,
roczny serwis gwarancyjny, konsultacje on-line.

LED-UV

Płaskie drukarki
UVprinter.pl
FB210
UVprinter.pl FB2030

Specyfikacja techniczna:
Drukarki UVprinter.pl FB210 i FB320 modele 2019 odpowiedzią na wymagania rynku druku UV.
Szybkość, dokładność, wszechstronność i, co najważniejsze, rozsądna cena.
UVprinter.pl FB210
Technologia druku
System suszenia UV
Liczba głowic drukujących
Rodzaj głowicy drukującej
Rozmiar kropli
Rozdzielczość druku
Konfiguracja kolorów
Rozmiar obszaru wydruku
Max wysokość karetki
Waga materiału
Rodzaj napędu
Interfejs wymiany danych
RIP
Zarządzanie kolorami
Obsługiwane formaty obrazu
Wymagania zasilania
Moc drukarki
Wymiary (szer. X gł. X wys.) w mm
Masa w kg

Piezoelektryczny druk atramentowy
Lampa UV LED
do 18
Ricoh Gen5 lub Konica Minolta 1024i
5 pl, 6 pl, 7 pl, 13 pl
360dpi, 720dpi, 1440 dpi
CMYK + White + Varnish+Primer
2100 х 1250 мм
2000 х 3000 мм
do100 мм
do 150 кg
Serwomotor
Ethernet lub Wi-Fi
Onyx – PosterSHOP
Obsługa profili ICC, regulacja gęstości - kolorów multikropla
TIFF, JPEG, Postscript3 EPS, PDF
230 V 50/60 Hz
2,5 kW

2,9 kW
3800х3510х1200
1240 Kg

3650×1600×1300 780
780 Kg

Temperatura pracy w stopniach C.
Zalecana wilgotność

Kontakt:
Tel: +48-508-38-96-28
30-235 Kraków
ul. Nad Zalewem 10C
UVprinter.pl Sp z o.o

UVprinter.pl FB2030

od 15-28 С
40%-60%

E-mail:
k.kanturski@uvprinter.pl
www.maglev-uvprinter.pl

UVprinter.pl

Sklejka

PVC

MDF

Papier

Akryl

Szkło

Skóra

Nowe linia płaskich drukarek UVprinter.pl FB210 i FB2030 wyposażona w głowicae drukujące RICOH lub Konica Minolta.
Drukarki pracują na prawie wszystkich rodzajach płaskich materiałów, a stół próżniowy utrzymuje w prawidlowej pozycji nawet
najcieńsze materiały. Oba modele łączy doskonała jakość i predkość druku. Dodatkową zaletą jest przystępna cena drukarek.

Płaska drukarka UVprinter.pl FB210 (pole zadruk 2100 x 1250 mm)

Płaska drukarka UVprinter.pl FB2030 (pole zadruk 2000 x 3000 mm)

Niezawodna mechanika
Drukarka oparta jest na sztywnym stalowym łożu, dzięki czemu możliwe jest
uzyskanie dużych prędkości drukowania na różnych materiałach. Wózek porusza się
po dwóch precyzyjnych szynach, umożliwiających ruch wózka bez wibracji.

Głowice drukujące RICOH GEN5 lub KM1024i
W standardowej konfiguracji drukarka posiada
trzy głowice drukujące RICOH GEN5 lub pięć Konica Minolta 1024i.
Aby zwiększyć wydajność drukarki, dostępna jest opcja
instalacji do 18 głowic.
Głowice mogą być instalowane w 1, 2 lub 3 rzędach.

System lamp LED-UV chłodzony powietrzem
Zapewnia polimeryzację tuszu podczas drukowania. Charakteryzuje
się niskim poziomem wytwarzania ciepła, rozszerzając w ten sposób
zakres materiałów drukowanych. System utwardzania atramentem
LED-UV jest najbardziej przyjazny dla środowiska, ma długą
żywotność i zmniejsza zużycie energii.

UVprinter.pl

Łatwość użytkowania
Programowe dopasowanie wysokości karetki ułatwia drukowanie na
różnych materiałch do grubość 100 mm takich jak: MDF, płyta
wiórowa, szkło, glazura, płytki ceramiczne, akryl, sklejka, tektura i
inne.
Do pracy z PCV i innymi materiałami obciążonymi ładunkiem
elektrostatycznym można zainstalować jonizator.

W osi Y karetka drukująca porusza się wzdłuż dwóch śrub kulowych za pomocą
dwóch zsynchronizowanych serwomotorów.
Sześcio strefowy stół podsysany
Stół podsysowy jest wyposażony w pompy powietrzne. W obu modelach FB210 i
FB2030 stół ma 6 stref próżniowych włączanych manualnie. Aby ułatwić ustawianie
ciężkich blach na stole, system ma wbudowany zawór do przełączania kierunku
przepływu powietrza w celu utworzenia poduszki powietrznej. Stół ma specjalną
powłokę o bardzo niskiej przyczepności do spolimeryzowanej farby .

Wszystkie drukarki są wyposażone w system ochrony przed
kolizją . Po wykryciu kolizji z materiałem drukarka natychmiast
wstrzymuje pracę.

System zarządzania pracą drukarek UVprinter.pl
Zarządzanie i monitorowanie procesu drukowania drukarki
odbywa się programowo poprzez system sterowania UVPRINT.
Drukarka jest podłączona za pomocą połączenia Wi-Fi lub
kabla ethernet.
Schemat kolorów : C
CMYK+ Biały+ Lakier UV+Primer
Zastosowanie bieli i lakieru znacznie rozszerza zakres rozwiązań projektowych.
Możliwość drukowania na wielu warstwach to sposób na uzyskanie wyjątkowych
efektów .
Zastosowanie lakieru nadaje produktowi błyszczący wygląd i trójwymiarowość.
Mozliwość jednoczesnego drukowania CMYK + biały + CMYK.
Zastosowanie specjalnego primera jest szczególnie ważne przy drukowaniu na
akrylu lub szkle. Primer jest nakładany tylko na obraz, jego zużycie jest w pełni
zoptymalizowane i dalsze przetwarzanie nie jest wymagane.

Print
head

White
ink

Wh

CMYK

Wh

CMYK

Wh

CMYK

WH+

CMYK

Primer

CMYK
C M Y K W V

Cyrkulacja białej farby. Podgrzewanie atramentu
Drukarka wyposażona jest w automatyczny system
cyrkulacji białego atramentu, który zapobiega
sedmentacji białego tuszu.
Przed wejściem do głowicy drukującej atrament jest
dodatkowo podgrzewany w zbiornikach, zapewniając
bardziej stabilny wydruk.
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