B A S I T, G Ü V E N I L I R , K U L L A N I Ş L I V E M Ü K E M M E L T E K N O L O J I

ci 5200 • ci5300 • ci5500 • ci5650

Baskı Özellikleri
• Gelişmiş Baskı Seçenekleri: alfanümerik karakterler, logolar, grafikler, çeşitli lineer barkod

lar ve 2D DataMatrix; Dünya Dilleri; Kalın Karakterler;büyük & küçük harfler;ters & aynalan
mış baskı; çevrilmiş karakter(dikey) baskı; değişken karakter yüksekliği ve genişliği, ardışık
numaralandırma; ileri & geri sayaç; sürekli baskı kapasitesi

• ciPrecisionPlus – Baskı hızını ve baskı kalitesini optimize ederek yüksek hassasiyette
damlacık yerleşimi sağlayan teknoloji

• Yüksek hızda kodlama 9.8m/s – hatta Micro (10.3m/s) ve HS50 (10.6m/s) daha da hızlı

Yazı Kalitesi, uygulamaya ve ürüne bağlıdır

Citronix Mürekkepleri
Citronix MEK, Acetone ve Ethanol bazlı mürekkepler,
make-up ve temizleme solüsyonları konusunda ciSerisi
sistemler ile kullanmak üzere geniş çözümler sunmaktadır.
Citronix mürekkepleri birçok farklı yüzeyde, çabuk kuruma
ve yüksek tutunma karakteristiği sayesinde bütün
uygulamalara cevap verebilecek düzeydedir.

MEK bazlı mürekkepler
• Siyah
• Kırmızı
• Mavi

FDA Onaylı Food Grade
Mürekkep
• Food Grade Kırmızı
• Food Grade Mavi

Zor yüzeyler için mürekkepler
• Acetone/Ethanol Siyah
• Plastic
• Plastic Plus

Caustic Washable
• Caustic Washable Siyah
• Caustic Washable Yeşil

Yüksek Kontrastlı Pigmentli
Mürekkep
• Pigment Sarı (MEK)
• Pigment Sarı (Acetone)
• Pigment Siyah (MEK)
• Heavy Pigment Beyaz
(Acetone)			

Özel mürekkepler
• Acetone Siyah
• Ethanol Siyah
• UV Readable
(Görünmez Mürekkep)
• Alkole Dayanıklı Siyah
• Termokromik Siyahtan
Kırmızı

Citronix, continuous inkjet yazıcı
mürekkeplerinin global tedarikçisidir.
Ci5000 serisi Citronix yazıcıların geliştirilmiş en yeni ürünüdür.
Özdeğerlerimiz olan Basitlik, Kullanışlılık, Güvenilirlik ve
Mükemmel Teknoloji kavramlarını devam ettirir ve continous
inkjet yazıcı sektörünün ana üreticilerinden olduğumuzu
doğrulamaktadır.
Citronix yazıcılar, yiyecek ve içecek, kablo, kozmetik, ilaç ve
sağlık, elektronik komponentler, otomotiv, ve diğer endüstriyel

sektörlerdeki kodlama ve markalama uygulamalarında talep edilen
özellikleri karşılama amacı ile tasarlanmıştır.
Citronix’in ürün gamı tanımlayıcı kodlama, son kullanma tarihi, takip
edilebilir kodlar, logolar ve üretim numarasını; plastik, metal, kağıt,
cam ve diğer her türlü cisim üzerine yüksek hızda yazabilecek şekilde
tasarlanmıştır. Ci serisi yazıcıları dünya çapında kolay kullanım,
güvenilirlik,kullanışlılık ve mükemmel teknoloji ürünü olarak tanınmaktadır.

ciSeries Product Range

ci5200

ci5300

1 veya 2 satır genel kodlama uygulamaları için, 6.9 m/s hızına
çıkabilen giriş seviyesi yazıcı. IP55 korumaya sahip siyah toz
boya ile kaplı çelik kabin, standart bağlantı portları ile genel
amaçlı mürekkeplere uygun olarak dizayn edilmiştir.

3 satıra kadar kodlama yapabilen Makro ve Normal damla boyutlarıarasında geçiş yapmaya imkan tanıyan, paslanmaz çelik kabine
sahip, 9.8 m/s hıza çıkabilen orta seviyede yazıcı.Pigmentsiz bütün
mürekkeplere uygun olarak tasarlanmıştır.

ci5500

ci5650

Ci5300 modeline ek olarak, ciLink gibi gelişmil haberleşme ve yüksek
hızlarda 5 satıra kadar her türlü metin, grafik ve barkodu yazabilecek
yüksek performanslı yazıcı.

Aşırı tozlu ve ıslak ortamlarda kullanılmak üzere, zorlu ortamlara
uygun IP65 korumaya sahip, pozitif basınçlı hava ile desteklenmiş
yazıcı.Ci5500 modelinin bütün özelliklerini barındırmaktadır.

Özel Sistemler- ci5500 ve ci5650
• Pigment: Koyu yüzeylerde ve kompleks malzemeler üzerinde
yüksek kontrastlı baskı

• Heavy Pigment: Koyu yüzeylerde beyaz Mürekkep ile
Mükemmel Kontrast

• Micro: 40 mikron nozzle ile dizayn edilmiş çok küçük
karakterler için( 0.6mm-6mm)

• HS50 (High Speed 50 Micron): Ekstra hızlı uygulamalar
için 50 mikron nozzle ile dizayn edilmiştir

Basit Kullanım
• Operatör eğitimi gerektirmeyen,
gelişmiş, sezgileri güçlü dokunmatik
kontrol paneli
• Endüstriyel ortamlar için tasarlanmış,
10.1" dokunmatik ekran

• Önceden tanımlı bir çok kullanıcı dili ve
bu dillere ait özel karakterler
• Kolay ve hataya mahal vermeyen dolum
sistemi- yazıcının tekrar kapanıp
açılmasına gerek duymayan

• Tek tuşla açma/kapama
• Kolay GUI ile kolay kullanım ve kurulum
sihirbazı ve online yardım veritabanına
ulaşım
• Basit WYSIWYG mesaj oluşturma, çek
ve bırak alanlar sayesinde kolay mesaj
düzenleme

Kullanışlılık
• Mükemmel kalitede 5 satıra kadar
alfanümerik, logo, grafik, çeşitli lineer v
e 2D Datamatrix barkod baskısı

• Yüksek hızda kodlama 9.8m/s – hatta

Micro (10.3m/s) ve HS50 (10.6m/s) daha
da hızlı!

• Fotosel, Enkoder, Alarm beacon gibi
aksesuar IP65 bağlantıları ile hızlı kurulum
• Yazıcı ile haberleşme için dahili ethernet
ve RS232 bağlantı portu
• Bütün baskı ihtiyaçlarını karşılayacak
elektronik ve yazılımsal kapsama sahip
ürün gamı
• Hızlı, basit yedekleme, onarım ve and
bedava yazılım güncellemesi ayrıca USB
ve SD port bağlantısı
• ciLink – Yazıcı kontrolü ve uzaktan
bağlantı için dahili web arayüzü

™

• PixelPlus – Teş tuk ile büyük ve küçük
damla boyutu(60 ve 75 mikron) arasında
geçiş yapmayı sağlayan eşsiz yazılım
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• IP55 standart koruma, ci5650 ile IP65
toz koruma
• SmartFlush – otomatik yazıcı kafa
temizlemesi sayesinde mükemmel
başlangıç performansı
• Basit, kompakt ve dayanıklı endüstriyel
tasarım

• Fabrikamız tarafından onaylanmış
Dünya çapında yetkili ve eğitimli
distribütör ağı
• Amerika’da tasarlanmış ve üretilmiş
• ciSafeFill – Hızlı ve kolayca
performansı en iyi şekilde kullanma,
mürekkep ve yazıcı uyumluluğunu
garanti ederek,çalışma zamanını ve
yazıcı ömrünü uzatır

• Endüstriyel seviyede sağlamlık için
dizayn edilmiş ve üretilmiş olup, parça
sayısı en aza indirgenmiş verimli parça
kullanımı

Mükemmel Teknoloji
• ciEasyServ – yazıcı performansını,ömrünü ve çalışma zamanını arttıran, dağınıklılığa ve telaşa
mahal vermeyen, teknik servise gerek duyulmayan bakım teknolojisi
• Uzatılmış garanti süresi ile zengin özelliklere sahip yazıcı
• Planlı duruşları azaltmak için bakım aralığı 18 ay
veya 8.000 saat!
• Pahalı mürekkep modülleri yok, çöpe giden sarf yok!
• Tehlikeli sarf atığı içeren şişeler yok- atık yok!
• Basit teşhis, basit çözüm-değiştirilmesi gereken
pahalı modüller yok

™

*30m warranty for hardware from date of manufacture. Local conditions may vary.

• Endüstride öncü 30 aylık garanti
süresi*

Teknik Özellikler
Boyutlar (inç / mm)
Önden Görünüm

Temel Özellikler

Diğer Özellikler

• 10.1" renkli ekran, kapasitif dokunmatik ekran

• Entegre edilmiş, dağınıklık yapmayan servis modülü

• Basit WYSIWYG mesaj oluşturma, çek ve bırak alanlar
sayesinde kolay mesaj düzenleme

• Correct type / in-date fluid verification

• Kolay GUI ile kolay kullanım ve kurulum sihirbazı ve
online yardım veritabanına ulaşım

• Fotosel,Enkoder ve beacon bağlantıları

• Doğru açma/kapama işlemini garanti altına almak için tek
tuşla açma/kapama
• Grafiksel kullanıcı arayüzü ve birçok dilde mesaj yazma
• Dinamik mesaj kapasitesi (1000’i aşkın)
16″ (406mm)

14.2″ (361mm)

Yandan Görünüm

• Gerçek& son Kul. Zaman & Tarihi; vardiya özelliği; ürün
& seri sayımı; ayarlanabilir şifreli koruma özelliği;
otomatik teşhis ve olay günlüğü; servis hatırlatıcı;
yedekleme/geri yükleme özellikleri; ömür boyu yazılım
güncellemesi

• 1.9 litre mürekkep; 2.25 litre make up tankı
• Mürekkebe bağlı olarak çalışma sıcaklığı 5-45 C (41-113 F)
• Nem: 10 – 90%, yoğuşmasız
• Humidity: 10 - 90%, non-condensing
• Güç: 100 – 240V:3A, 50 - 60Hz otomatik ayarlama
• Montaj Ekipmanları

• Hızlı, basit yedekleme, onarım ve and bedava
yazılım güncellemesi ayrıca USB ve SD port bağlantısı

• Fotosel

• Yazıcı Kafa Yıkama Ünitesi

• Enkoder

• Sağ Açılı Yazıcı Kafad

• Pozitif Basınç Kiti

• Yazıcı Kafa Montaj Aparatları

Satır Sayısı

Damla Boyutu

1.56″ (39.5mm)

• 750ml hata önleyici mürekkep ve make-up şişeleri

• Alarm Beacon

Font Yüksekliği

Baskı Hızı **

ci5300

ci5500

1 ile 2

1 ile 3

1 ile 5

1 ile 5

1.5 – 12mm

1.5 – 12mm

1.5 – 12mm

5 ile 16 dots
Makro (75µ)

5 ile 25 dots

5 ile 31 dots

5 ile 31 dots

Normal (60µ)

Normal (60µ)

Normal (60µ)

Makro (75µ)

Makro (75µ)

Makro (75µ)

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

6.9m/sn’ye kadar

9.8m/sn'ye kadar

9.8m/sn'ye kadar

9.8m/sn'ye kadar

Evet

Evet

ciLink
SD, USB, RS232 ve Ethernet
Girişler (photocell / encoder / mesaj seçimi)

ci5650

3 – 12mm

PixelPlus
ciPrecisionPlus

10″ (254mm)

• Paslanmaz çelik yazıcı kafa (0.9kg)

Aksesuarlar

Karakter Yüksekliği *

Yazıcı Kafa

• Ethernet ve RS232 bağlantı portları

• 8.000 saat veya 18 aylık uzun servis periyodu
(kullanıldığı ortama göre değişmektedir)

ci5200
15.9″ (404mm)

• 2.7m’lik esnek yazıcı kafa kablosu (4,6m opsiyonlu)

Evet

Evet

Evet

Evet

1/1/0

2/1/8

2/1/8

2/1/8

Çıkışlar(programlanabilir alarm/vardiya)

3/1

3/1

3/1

3/1

SmartFlush

Evet

Evet

Evet

Evet

Toz Boyalı Çelik Kabin

Paslanmaz Çelik

Paslanmaz Çelik

Paslanmaz Çelik

Kabin
IP Koruma Sınıfı
YazıcıKafa dahil Ağırlık

IP55

IP55

IP55

IP65

18.0 kg

18.0 kg

18.0 kg

18.73 kg

* Minimum yükseklik(5 dot), maksimum yükseklik (16+ dot). 20mm yükseklikte okunaklı** 5 dot, 50 dpi için hesaplanmıştır.

Pigment, Heavy Pigment, Micro ve HS50 yazıcılar için daha detaylı bilgiyi sitemizde bulabilirsiniz www.citronix.com.

Citronix Inc.
2241 S. Watson Road, Suite 111
Arlington, Texas 76010
United States of America
Tel: +1.817.633.3200
Fax: +1.817.633.3207

USA’de tasarlanmış ve üretilmiştir

www.citronix.com

© 2016 Citronix Inc – All rights reserved. We reserve the right to change the design or specification of our products without notice. Some of the information contained in this brochure
is general in nature and customers should check that it is applicable to their individual circumstances.

