- Rebobinadores externos automáticos

Série T-Rebobinadores
REBOBINADORES QUE PODEM SER USADOS EM QUALQUER IMPRESSORA DO MERCADO
Os Rebobinadores automáticos T10 e T20 podem produzir rolos de etiquetas
impressas durante o processo de impressão, com precisão e tensão de enrolamento
controlada, graças ao seu braço e motorização inteligentes. Oferecem ainda a opção
de produzir rolos com etiquetas internas ou externas ao rolo.

Adaptador de tubetes,
aceitando diâmetros
de 1, 1,5 e 3 pol.

Charmoso LED
colorido no braço
controlador, indicando
status da operação.

Chave para opção de
enrolamento interno
ou externo das
etiquetas.
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Módulo de trava do
rolo, garantindo
firmeza na fixação do
rolo produzido.

Série T -

Especificação Técnica

Rebobinadores

Características

T10

T20

Largura do Papel

4,72 pol (119 mm)

7 pol (177 mm)

Velocidade de
Rebobinamento
Capacidade do Rolo

Até 12 pol /s (a jus te a utomá Ɵ co)
Até 8 pol de di â metro

Até 6 pol de di â metro

Diâmetro do Tubete

1 pol (25,4 mm) / 1,5 pol (38,1mm) / 3 pol (76,2 mm)

Peso Máx. Suportado

5 kg

Rebobinamento

EƟ queta s i nterna s ou externa s a o rol o

Chave Seletora

Sel eci ona o Ɵ po de rebobi na mento: eƟ queta s internas ou externas

Painel de Controle

Cha ve Li g/Des , Lumi nos o bi col or i ndi ca dor de "On" e de "Sta tus "

Motor

Motor Híbri do

Energia

Sel eçã o a utomá Ɵ ca : 100-240 VAC. 24W

Temperatura

Operação: 5 a té 40°C; Armazenamento: -20°C a té 60°C

Umidade

10% - 85% s em condens a çã o

Dimensões

303 mm X 180 mm X 349 mm

303 mm X 180 mm X 394 mm

Peso

5 kg

Aprovações de agências
reguladoras

CE, FCC Cl a s s A (PST)

Compatibilidade

Compa ơvel com qua l quer i mpres s ora térmi ca do merca do, com a té 12 pol /s

As características acima são apenas ilustrativas e poderão ser alteradas sem aviso prévio. Direitos reservados.
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