Kompakt, güvenilir,
kullanıcı dostu ve
gelecek için hazır.
Yeni edding kompakt yazıcılar
in-line 12 ve portable 12

www.edding.tech

2

Son derece kompakt
ve içi yeniliklerle dolu:
Yeni edding kompakt yazıcılar
edding kompakt yazıcı serisi, endüstriyel
markalamada devrim yaratıyor. Daha önce hiç bu
kadar kompakt bir yapının içinde bu kadar üstün
özellikler yer almamıştı. Hantal, bakımı masraflı
ve sürekli hata veren yazıcı sistemleri artık
geçmişte kaldı. Yeni edding kompakt yazıcıların
üstün iletişim yetenekleriyle, doğru etiketin her
zaman uygun ürüne otomatik olarak uygulanması

ve yanlış kodlamaların sıfıra indirgenmesi
sağlanıyor.
Kullanıcı dostu arayüze sahip edding kompakt
yazıcılar, teknik bilgi ve tecrübeye gerek
duymadan kurulup çalıştırılabilir. Almanya’da
geliştirilen ve üretilen üst düzey endüstriyel bir
üründür.

¢

Basit ve kullanıcı dostu

¢

Üstün güvenilirlik

¢

Üstün iletişim becerileri
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in-line 12, yeni ve mevcut üretim tesislerine kolay
kurulum için entegre bir yazdırma sistemi sunar.
Sistem, gerekli tüm aksesuarları içeren eksiksiz
bir paket halinde gelir. Kolay kullanım, uzman
teknisyenlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
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Kompakt yazıcı, çok sayıda giriş ve çıkış
üzerinden, üretim hattınızdaki birçok makine veya
yazılımlar ile serbestçe iletişim kurabilir ve ağa
tam olarak entegre edilebilir.
edding in-line 12 ile ilgili tüm bilgileri sayfa 7'den
itibaren inceleyebilirsiniz.

portable 12, operasyonun herhangi bir
noktasında tüm yüzeylere metinler, barkodlar
ve grafikler ekleyebilen, tüm yüzeylerde yüksek
çözünürlüğe, basit ve hızlı kartuş değişimine
olanak veren, yenilikçi ve mobil bir baskı sistemi
olup farklı renk ve özelliklerde kartuş kullanma
imkânı sunar.

Tüm edding kompakt yazıcı modelleri gibi,
edding portable 12 de zorlu endüstriyel
uygulamalar için tasarlanmıştır. Metabo marka
uyumlu batarya takımı ile, tüm gün çalışmanın
önünde hiçbir engel kalmaz.
edding portable 12 ile ilgili tüm bilgileri sayfa
16'dan itibaren inceleyebilirsiniz.
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En iyi fikirlerin birleşimi:
edding in-line 12
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Endüstriyel markalamada
son teknoloji:
edding in-line 12
Teknoloji ortağı Elried ile birlikte geliştirilen
yazıcı, üç ana alanda öne çıkıyor: sağlam
alüminyum gövde ve Alman mühendisliğinden
gelen güvenilirlik. Bir eğitim veya teknisyen
yardımı olmadan kurulup çalıştırılmasını sağlayan
kullanıcı dostu yapısı. Bugüne kadar hiçbir
endüstriyel yazıcıda görülmemiş üstün iletişim
kabiliyeti.
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Tüm bunlar, üretim verimliliğinin artmasına, yanlış
kodlamanın ortadan kaldırılmasına ve nihayetinde
Endüstri 4.0 dönüşümüne olanak sağlamaktadır.
edding’in mürekkep uzmanlığı sayesinde, karton,
plastik, cam ve metal gibi hemen hemen her
yüzeye baskı yapmak mümkündür.

83 mm
123,5 mm

in-line 12’nin avantajları:
¢

Yazdırma işlemi için gerekli tüm aksesuarları içinde barındıran hepsi bir arada kutu tasarım

¢

Birkaç dakika içinde kurulum ve çalıştırma: kompakt tasarım ve resimli kullanım kılavuzu

¢

Hassas dokunmatik ekran, kablosuz klavye, mobil cihazlar veya PC ile giriş imkânı

¢

ERP sistemlerine bağlantı için SNMT içeren Ethernet bağlantısı

¢

Yazıcı üzerinden, kartuş bitimi öncesi otomatik olarak yeni kartuş sipariş etme imkânı

¢

Net baskı sonuçları için yüksek çözünürlüklü 600 dpi baskı

¢

Hemen hemen her yüzey için çeşitli renk ve özelliklerde mürekkep yelpazesi

¢

Minimum solvent gereksinimi sayesinde çevre dostu

¢

Sıkı maliyet kontrolü: bakım maliyeti yok; baskı başına maliyet

¢

Dijital Multi-IO dahil olmak üzere çeşitli dijital ve analog giriş ve çıkış

¢

Yüksek kalite Yamaichi aksesuarlarıyla dayanıklı endüstriyel tasarım

¢

Son derece dayanıklı ve kaliteli alüminyum gövde

¢

Bakım veya teknisyene gerek duymadan maksimum çalışma süresi

¢

24 ay garantiyle desteklenen yüksek güvenilirlik (sarf malzemeleri hariç)

¢

Alman teknoloji ortağı Elried ile geliştirilen yapı

¢

Almanya’da üretimle gelen yüksek kalite
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Hepsi bir arada set
gerekli tüm aksesuarlarla birlikte

Kutu içeriği
¢
¢

edding in-line 12 yazıcı sistemi
Pratik kurulum malzemeleri: 20, 25 ve 35 cm
uzunluğunda paslanmaz çelik çubuklar, 2 çapraz 		
kelepçe, üretim hattına tutturmak için ayak kelepçesi 		
ve yazıcı için sabitleme parçası

¢

Kablosuz klavye

¢

edding 8850 matkap deliği işaretleyicisi

¢

Güç kaynağı 110-240 V ve topraklama kablosu

¢

Allen anahtarı ve vidalar

Ürün numarası 4-9000

10

Mürekkepler
Her özel uygulama için
doğru mürekkep kartuşu:
Sayfa 20’den itibaren

Teknik bilgiler
edding in-line 12
Yazdırma işlemi

600 dpi ile yüksek çözünürlüklü TIJ baskı teknolojisi

Yazdırma mesafesi

8 mm yüzey mesafesine kadar yazdırma aralığı

Yazdırma yüksekliği

5 satıra kadar, 1,8 mm ile 12,7 mm arasında (0,5 inç)

Yazdırma hızı

300 dpi yatay çözünürlükte dakikada 76 m (197 feet). Düşük çözünürlükte daha yüksek hız

Yazdırma yüzeyleri

Neredeyse tüm malzeme yüzeyleri için çeşitli renk ve özelliklerde mürekkep seçeneği

Yazdırma seçenekleri

Alfasayısal karakterler ve logolar, tarih/saat, sayaç, lot/kutu numarası, 1D ve 2D barkodlar

Bellek kapasitesi

100.000'den fazla metin ve logo için dahili bellek

Bağlantı

DHCP içeren RJ 45 Ethernet bağlantısı
SNMP protokolü, veri tabanı bağlantıları için diğer protokoller
Her iş istasyonundan erişim için web sunucusu
Yazıcı üzerinden kartuş bitimi öncesi otomatik kartuş siparişi verme imkânı

Kullanıcı arayüzü

Gerçek WYSIWYG baskı ön izlemeli kullanıcı dostu arayüz
Kolay kurulum için otomatik sihirbazlar
Yazıcı ekranında kurulum ve bakım için adım adım görsel talimatlar

Giriş aygıtları

Kablosuz kompakt klavye (teslimata dahildir) veya herhangi bir tablet, akıllı telefon veya
PC ile komuta edilebilir

Ekran

4,3 inç kapasitif renkli LCD dokunmatik ekran

6’lı uyarı LED

Açık/Kapalı, yazdırma, düşük mürekkep seviyesi, alarm, yazdırma yönü sağa/sola

Giriş / Çıkış

Enkoderler, alarm, röle ve fotosel 1 ve 2 için özel endüstriyel bağlantı. Multi-IO olarak
kullanılabilen PC2 girişi: Ürün sayacını sıfırlama/ürün sayacını artırma, baskı yönünü
değiştirme, baskı başlatma/durdurma vb.
2 adet yüksek hızlı USB 2.0 girişi

Dil seçimi

Almanca, İngilizce, İspanyolca, Romence, Rusça, Türkçe

Kasa / Yapı

Güçlendirilmiş ve darbeye dayanıklı alüminyum gövde
Gıda temasına karşı yazıcının önünde paslanmaz çelik deflektör, 4'ü 1 arada kompakt
tasarım (denetleyici, ekran, yazıcı kafası ve mürekkep kartuşu),
kontrol ünitesi, PC olmadan kullanılabilir

Güç kaynağı

AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1,6 A, otomatik devre dönüştürme
Yazıcı: 24 V; 2,5 A

Boyutlar (U/G/Y)

123,5 x 77,2 x 83,0 mm

Ağırlık

0,6 kg - mürekkep kartuşu ve tutucu olmadan

Çalışma ortamı

%10-90 nem, 5-40 °C sıcaklık aralığında (41-104 °F) (yoğuşmasız)

Kalite

Almanya’da üretilmiştir

Özel ihtiyaçlarınız için irtibata geçebileceğiniz adres info@edding.com.tr
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in-line 12 aksesuarları
Teslimat kapsamı dışında

Enkoder
¢

Değişen bant hızlarında bile optimum yazdırma imkânı sunar

¢

Geçerli bant hızını algılar ve baskıyı eş zamanlı olarak ayarlar

¢

Bekleme ve bandın yeniden başlatılması durumlarında bile kesintisiz yazdırma

¢

Montaj için yaylı kol dahil

¢

Almanya’da üretilen yüksek kaliteli ürün

Ürün numarası 4-9530

Fotosel
¢

Çok küçük ürünlerde veya sıradışı şekillerde bile optimum baskı çözünürlüğü sağlar

¢

Optimum baskı konumlaması için son derece hassas ürün tespiti

¢

Arka plan gizleme

¢

Montaj ayakları dahil

¢

Almanya’da üretilen yüksek kaliteli ürün

Ürün numarası 4-9500

Alarm ışığı
¢

Çalışma sırasında üç farklı renkte görsel uyarı verir:
Kırmızı (hata), Sarı (uyarı) ve Yeşil (yazdırma için OK)

¢

Modern LED teknolojisi

¢

Montaj ayakları dahil

¢

Yüksek kalitede WERMA ürünü

Ürün numarası 4-9560
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Servis
Güvenilir
Her üretim ortamı için, tesis güvenliği ve
güvenilirliği, verimli çalışmayı sağlayacak
olmazsa olmazlardır.
Bu nedenle edding kompakt yazıcılar,
güvenilirliğin ön planda olduğu yüksek kalite
endüstriyel yazıcılardır.

Herhangi bir sorun meydana gelmesi durumunda
edding, garanti kapsamında hızlı çözümler sunar.
Genellikle 1 (bir) iş günü içerisinde ekspres
teslimatla geçici bir ürün teslim edilir. Bu hizmet,
garanti kapsamında ve edding ürününün onarımı
süresince ücretsizdir. Bu sayede her zaman
kesintisiz üretime olanak sağlanır.
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Endüstriyel markalamada
Endüstri 4.0 dönüşümü:
edding portable 12
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Tüm zamanların
en akıllı mobil yazıcısı:
edding portable 12
edding portable 12 kompakt yazıcı,
üretim ve lojistik işlemlerine yenilikçi
çözümler sunar. Alman teknoloji iş
ortağımız Elried ile birlikte geliştirdiğimiz
in-line 12’nin üstün özellikleriyle, kendi
segmentindeki en akıllı ve kompakt
yazıcıyı yarattık. Konum algılayıcı
lazer ve endüstriyel bir batarya ile
desteklenen edding in-line 12 kompakt
yazıcı, üstün özellikleri sayesinde, üretim
hattı dışındaki alanlarda mobil yazıcı
biçiminde pratik çözümler sunar.
edding portable 12 ile barkodlar, veri
matrisi kodları, yüksek çözünürlüklü 600
dpi kalitede metinler ve logolar hemen
hemen tüm yüzeylere uygulanabilir.
Orijinal 4 Ah Metabo LiHD pil, yazıcıyı 6
saate kadar durmadan çalıştırabilirken,
kartuş değiştirme sistemi saniyeler
içinde renk değişimine olanak sağlar.
Üstün iletişim becerisi ile, kurum içindeki
mevcut herhangi bir veri kaynağından
kodlama için verileri almak veya yalnızca
basılı metni oluşturmak için bir barkod
tarayıcı kullanmak mümkündür.
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297 mm

edding portable 12’nin avantajları:
¢

Hepsi bir arada, kompakt bir şekilde muhafaza edilebilir, orijinal Tanos taşıma kutusu ile

¢

4 Ah özellikli Metabo LiHD endüstriyel batarya ile birlikte: 6 saatlik kullanım imkânı

¢

Metabo batarya, başka bir Metabo elektrikli el aletiyle de kullanılabilir

¢

12 saatlik kesintisiz çalışma için 8 Ah yüksek performanslı pil uyumluluğu

¢

Entegre konumlandırma lazeri sayesinde doğru markalama

¢

Uzun süreli uygulamalar için ergonomik tasarım

¢

Her iş yerine uygun, esnek ve bağımsız yazıcı

¢

Hassas dokunmatik ekran, kablosuz klavye, mobil cihazlar veya PC ile komuta edilebilir

¢

ERP sistemlerine bağlantı için SNMT içeren Ethernet bağlantısı

¢

Yazıcı üzerinden kartuş bitimi öncesi otomatik sipariş verme imkânı

¢

Net baskı sonuçları için yüksek çözünürlüklü 600 dpi baskı

¢

Neredeyse tüm malzeme yüzeyleri için çeşitli renk ve özelliklerde mürekkep seçeneği

¢

Minimum solvent gereksinimi nedeniyle çevre dostu

¢

Son derece dayanıklı ve kaliteli alüminyum gövde

¢

24 ay garantiyle desteklenen yüksek güvenilirlik (sarf malzemeleri hariç)

¢

Alman teknoloji ortağı Elried ile geliştirilen yapı

¢

Almanya’da üretimle gelen yüksek kalite
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Komple set
Taşıma çantasında

Kutu içeriği
¢

edding portable 12 kompakt yazıcı

¢

Kompakt bir şekilde muhafaza edebilen
Tanos taşıma çantası

¢

Yüksek performanslı 4 Ah Metabo LiHD
endüstriyel batarya

¢

Metabo batarya için hızlı şarj cihazı

Ürün numarası 4-9100
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Mürekkepler
Her özel uygulama için doğru
mürekkep kartuşu:
Sayfa 20’den itibaren

Teknik Bilgiler
edding portable 12
Yazdırma işlemi

600 dpi ile yüksek çözünürlüklü TIJ baskı teknolojisi

Yazdırma mesafesi

8 mm yüzey mesafesine kadar yazdırma aralığı

Yazdırma yüksekliği

5 satıra kadar, 1,8 mm ile 12,7 mm arasında (0,5 inç)

Yazdırma yüzeyleri

Neredeyse tüm malzeme yüzeyleri için çeşitli renk ve özelliklerde mürekkep seçeneği

Yazdırma seçenekleri

Alfasayısal karakterler ve logolar, tarih/saat, sayaç, lot/kutu numarası, 1D ve 2D barkodlar

Bellek kapasitesi

100.000'den fazla metin ve logo için dahili bellek

Bağlantı

DHCP içeren RJ 45 Ethernet bağlantısı
SNMP protokolü, veri tabanı bağlantıları için diğer protokoller
Her iş istasyonundan erişim için web sunucusu
İstek üzerine, yazıcı üzerinden kartuş bitimi öncesi otomatik sipariş verme imkânı

Kullanıcı arayüzü

Gerçek WYSIWYG baskı ön izlemeli kullanıcı dostu arayüz
Kolay kurulum için otomatik sihirbazlar
Yazıcı ekranında kurulum ve bakım için adım adım görsel talimatlar

Giriş aygıtları

Kablosuz kompakt klavye (teslimata dahildir) herhangi bir tablet, akıllı telefon veya PC ile
komuta edilebilir

Ekran

4,3 inç kapasitif renkli LCD dokunmatik ekran

6’lı uyarı LED

Açık/Kapalı, yazdırma, düşük mürekkep seviyesi, alarm, yazdırma yönü sağa/sola

Giriş / Çıkış

2 adet yüksek hızlı USB 2.0 girişi

Dil seçimi

Almanca, İngilizce, İspanyolca, Romence, Rusça, Türkçe

Kasa / Yapı

Güçlendirilmiş ve darbeye dayanıklı alüminyum gövde
Gıda temasına karşı yazıcının önünde paslanmaz çelik deflektör, 4'ü 1 arada
kompakt tasarım (denetleyici, ekran, yazıcı kafası ve mürekkep kartuşu),
PC olmadan da kullanılabilen bağımsız ünite

Batarya

Metabo LiHD Premium Endüstriyel Batarya (4000 mAh)
Şarj cihazı AC 100–240 V, 50/60 Hz, 3 A, sinyal üretici
6 saat kesintisiz markalamaya olanak sağlar ve tam şarj süresi 35 dakikadır
Diğer Metabo elektrikli el aletleri ile uyumludur

Boyutlar (U/G/Y)

297 x 152 x 104 mm

Ağırlık

Batarya dahil 1,1 kg, mürekkep kartuşu olmadan

Çalışma ortamı

%10-90 nem 5-40 °C sıcaklık aralığında (41-104°F) (yoğuşmasız)

Kalite

Almanya’da üretilmiştir

Özel ihtiyaçlarınız için irtibata geçebileceğiniz adres info@edding.com.tr
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Farklı uygulamalar için
doğru mürekkep seçimi

SP
Emici yüzeyler
için

NP
Emici olmayan yüzeyler
için

(örneğin karton, kağıt, tahta)

(örneğin plastik, metal, cam)

Siyah

Ürün No. 4-9200-12-001

Ürün No. 4-9300-12-001

Mavi

Ürün No. 4-9200-12-003

Ürün No. 4-9300-12-003

Kırmızı

Ürün No. 4-9200-12-002

Ürün No. 4-9300-12-002

Yeşil

Ürün No. 4-9200-12-004

Ürün No. 4-9300-12-004

özel mürekkepler
UV okunabilir

Ürün No. 4-9400-12-000

Gıda temasına
uygun kırmızı

Ürün No. 4-9400-12-002

Beyaz pigment *

Ürün No. 4-9400-12-049

Sarı pigment *

Ürün No. 4-9400-12-005

(*) Bu mürekkepler aynı zamanda hem SP hem de NP yüzeylere uygundur.
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Emici yüzeyler için SP mürekkepleri

Emici olmayan yüzeyler için NP mürekkepleri

Özel mürekkepler

21

Uygulama Alanı

Yiyecek ve içecek endüstrisi
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Uygulama Alanı

Lojistik ve taşımacılık

Uygulama Alanı

Otomotiv ve sanayi
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