
Промисловий краплеструменевий прминтер
Unmanned S200 Plus – краплеструменевий принтер безперервного друку малих знаків.
Розроблений для виконання якісного маркування та підвищення ефективності виробничої лінії. 
Друкуюча головка виконана із нержавіючої сталі та має модульну конструкцію, що забезпечує 
надійну роботу у жорстких умовах промислового виробництва. 

Друкуюча головка Чорнильна система Електронна система Зовнішній інтерфейс

Надає широкі можливості 
підключення.

Електронна система найновішого 
зразка гарантує високий рівень 
функціональності, стабільності і 
роботи в умовах підприємств. 

Елементи друкуючої головки 
зкомпоновані для 
максимально зручного 
регулювання, обслуговування 
і чистки від забруднень.

Конструкція чорнильної 
системи забезпечує зручний 
доступ до всіх її елементів та 
відрізняється від систем інших 
маркіраторів своєю надійністю 
та довговічністю. 



Друкуюча головка Вигляд спереду Вигляд збоку Дисплей

Параметри друку Технічні характеристики
Довжина шлангу 

Розмір сопла

Висота символів

Відстань нанесення

Швидкість друку

Колір чорнила

Типи чорнила

Шрифти

Поверхні для друку

Контент друку

Лічильники

К-ть рядків друку

576

Більше 20 незалежних лічильників 

Чорне

Високо адгезивні, термостійкі, для скла, 
для харчових продуктів тощо

м/хв

м

мм

мм

Картон, пластик, метал, тканина, труби, 
камінь, кабель, скло, електронні компоненти, 
автозапчастини, пакування промислових 
хімікатів, ліків, продуктів харчування
Текст, час, дата, логотип, зміна, серійний 
номер, динамічний штрихкод/QR-код, 
динамічні серійні дані (додаткові варіанти 
контенту можна додати за необхідності)

Операційна система

Дисплей

Номінальна потужність

Робочі умови

Сертифікація

Пам’ятьМатеріал корпусу

Габарити

Вага

Електронна система

Зовнішній інтерфейс

Мови роботи

Вбудована операційна система Linux

Кольоровий сенсорний дисплей, 10.1 дюйм

Мережевий інтерфейс, USB, RS232Інтерфейс зв’язку

Рівень захисту

Параметри живлення

Вологість

Нержавіюча сталь

Температура

Підтримує більше ніж 40 мов (Китайська, 
Англійська, Арабська, Датська, Німецька, 
Російська, Французська, Фінська, Корейська, 
Японська, Іспанська, Італійська тощо)

Використання Приклади друку

08298, Україна, Київска область,
смт. Коцюбинске
улица Пономарьова, 2-Д
+38 (044) 364-74-32
+38 (044) 364-74-33 факс
+38 (050) 469-20-04 (Vodafone)
+38 (068) 598-30-22 (Kyivstar)+38 (068) 598-30-22 (Kyivstar) https://www.at-vintage.com.ua

Технічні параметри

PET пластик Пакувальний картон

Меблі та деревоХарчові продуктиЛіки

без конденсату

(Довжина х Ширина х Висота)

Датчик наявності продукта, Енкодер, Вихід 
світлового сигнала, Контроль виведення 
серійного номера, Вибір зовнішньої 
інформації друку 

кг


