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  013مدل دیجیتال حرارتی چاپگر 
 فْیلِا تَ رّع دزارتی)طالکْب(هخصْؽ اًجام چاپ تزرّی ططْح 

 
 

 تجزتیات داصل ّیذر صٌؼتی گزٍّ طاخت آالت هاػیي
 ایي خاؽ ّاطتاًذاردُای ُا ػیٍْ اس پیزّی ّ ػولی

 ّتْطؼَ تذقیقات اس گیزی تِزٍ. اطت صٌؼتی گزٍّ
 ایي فٌی ّکارػٌاطاى هذققیي ًاپذیز خظتگی ػلوی
 هاػیي تْدى رّس ّتَ ،دّام کارآیی کٌٌذٍ تضویي ػزکت

 .هیثاػذ صٌؼتی گزٍّ ایي طاخت آالت
 الکتزًّیکی کٌتزلز یک اس ای هجوْػَ طاهاًَ ایي

 اپلیکیتْر یک ّ لوظی ًؼاًگز صفذَ هجِشتَ دیجیتالی
 خاؽ طزدی تا هخصْؽ ػاطی تزرّی کَ اطت چاپ
 تَ تا قزارگزفتَ کار هیش تزرّی کَ تصْرتیکَ  ػذٍ ًصة

 ًیوَ کارتزی ّطی قزارگیزد اپزاتْر دطتزص در رادتی
 .هیکٌذ جلْگیزی طْالًی کار خظتگی اس اتْهاتیک

 تٌذی تظتَ دیي در چاپ چاپگزجِت ایي یتْراپلیک 
 چظثاى لثیل ُای هاػیي تزرّی اتْهاتیک، تاػولکزد

 اًْاع اس کَ ّافقی ػوْدی تٌذی تظتَ ّهاػیٌِای
 ًصة قاتل ًیش هیکٌٌذ اطتفادٍ تٌذی تظتَ جِت فْیلِا

 .هیثاػذ
 دزارتی چاپ تکٌْلْژی اس اطتفادٍ تا دطتگاٍ هجوْػَ

 آرم یا ّ التیي ّ فارطی ُای کذ اًْاع تا هیکٌٌذ کار
 ّ ُا لفاف اًْاع ططْح تزرّی را ًظز هْرد ّلْگُْای

 کٌذ چاپ تٌذی تظتَ فْیلِای
 

 اصلی های ویژگی و کار نحوه
 
 چاپ هْرد ططخ تزرّی تواص تا دطتگاٍ ُای کلیؼَ -

 تا هیگیزد اًجام دطتگاٍ پٌْهاتیک طاهاًَ تْطیلَ کَ
 ریثْى درططخ هْجْد جُْز، دزارت ّ هکاًیکی ًیزّی
 هٌتقل چاپ هْرد ططخ تزرّی را(  طالکْب فْیل) چاپ
( کذُای) اػذاد ّ دزّف ًقغ کَ هیؼْد هْجة ّ کزدٍ

 هْرد ططخ تَ هزتْطَ کلیؼَ تزرّی ػذٍ دزّفچیٌی
 .گزدد هٌتقل چاپ

 ّ هیلیوتز 63ػزض تا هیتْاًذ چاپ هْرد ططخ اتؼاد -
 تغییز هؼتزی طفارع طثق ّیا هیلیوتز 07 تز تالغ طْل
 .کٌذ

 تظیار ّ ّیژٍ فظفزتزًش جٌض اس" کال دزّف ّ کلیؼَ -
 دیي خطا اس پیؼگیزی جِت ّ ػذٍ طاختَ هقاّم

 . هیثاػٌذ راٌُوا ستاًَ ّ ػیار دارای ، دزّفچیٌی
 را ططز 0 تا چاپ ّ دزّفچیٌی قاتلیت دطتگاٍ ایي -

 .اطت دارا
 کَ تٌذْی اطت ای ّیژٍ طزادی دارای چاپگز اپلیکیتْر -

 اس ریثْى هصزف دذاقل هیؼْد هْجة هکاًیکی تصْرت
 .تاػذ داػتَ را ریثْى رّل اًتِای تا اتتذا

 طْل هقذار تٌظین طیظتن دارای دطتگاٍ کٌتزلز -
( Ribbon Saver)چاپ تار ُز اس پض ریثْى کؼغ
 تصْرت ریثْى هصزف دذاقل تٌظین اهکاى ّ هیثاػذ

 .هیگزدد تاهیي ًیش دیجیتالی
 تاخیز هذت تٌظین طیظتن دارای دطتگاٍ کٌتزلز -
(Delay )هیکزّ یا) فتْطل تذزیک اس پض چاپ ػزّع در 

 هیظاسد قادر را اپزاتْر کَ هیثاػذ( پذال یا ّ طْئیچ
 .کٌذ تٌظین دلخْاٍ تَ را چاپ هذل

 تذت سهاى هذت تٌظین طیظتن دارای دطتگاٍ کٌتزلز -
( Dual)چاپ هْرد ططخ تزرّی کلیؼَ هاًذى فؼار

 تزرّی را چاپ ّضْح هیظاسد قادر را اپزاتْر کَ هیثاػذ
 .کٌذ تٌظین دلخْاٍ تَ هختلف ططْح

 قادر را ّاپزاتْر هیثاػذ چاپ کٌتْر دارای دطتگاٍ کٌتزلز -
 .هیظاسد ػذٍ چاپ قطؼَ تؼذاد ػوارع تَ
 .اطت هیلیوتز 110x230x215 دطتگاٍ کٌتزلز اتؼاد -
 هتٌْع ػزضِای در دطتگاٍ هصزفی ریثًِْای -

 طالیی تا سرد آتی، ،قزهش، هؼکی اس گًْاگْى ّرًگثٌذی
 هْجْد هتالیک رًگِای دیگز ُّوچٌیي ای ًقزٍ ،

 هیثاػٌذ

 
 چاپگزدزارتی دیجیتال )رّهیشی(

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اپلیکیتْر چاپگزدزارتی
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 کٌتزلز دیجیتال )هًْیتْر لوظی(

 
 

 کٌتزلز دیجیتال )پؼت(
 

 
 

 هٌْی اصلی صفذَ لوظی
 
 

 
 

 فْیل ُا ّلفافِای هْرد چاپ

  

 ریثًِْای هصزفی چاپاًْاع 


