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TERMOTRANSFEROWY SYSTEM DRUKOWANIA

SMART PRINT

SMART ROLL

SMART PRINT to kompletna drukarka termotransferowa  gotowa do natychmiastowego 
użycia o nowatorskiej konstrukcji. Spełnia wszelkie wymagania co do systemu oznaczeń 
stosowanych w automatyce. Wyposażona w wyświetlacz, 2 przyciski sterujące i alarm 
dźwiękowy, z szybkim podajnikiem do wysuwania kart i etykiet:

Drukarka SMART ROLL, szybkie i łatwe w obsłudze rozwiązanie do drukowania dużych 
projektów. To niski koszt utrzymania i niezwykle cicha praca. Wyposażona jest w panel 
sterujący i system alarmów dźwiękowych.

■ Oznaczniki do nośników na przewody,
■ Etykiety samolaminujące do przewodów,
■ Oznaczniki na złączki,
■ Etykiety dla urządzeń i paski dla wyłączników modułowych,
■ Oznaczniki dla styczników,
■ Listwy do paneli elektrycznych,
■ Tabliczki znamionowe dla rozdzielnic.
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Oznaczniki do nośników
na przewody

Oznaczniki dla złącz 
Cabur - Weidmueller - 

Phoenix Contact - Wago 
- Legrand - Contaclip 

- Entrelec

Oznaczniki
dla styczników

Oznaczniki
dla styczników

Etykiety dla aparatów, 
urządzeń i wyłączników 

modułowych

Samoprzylepne tabliczki 
dla rozdzielnic

Płaskie oznaczniki
do przewodów

Płaskie oznaczniki
do przewodów

Oznaczniki nasuwane
na przewody

Etykiety samolaminujące 
do przewodów

Etykiety samolaminujące 
do przewodów

Oferujemy pełną gamę produktów będących w stanie spełnić specyfi czne potrzeby 
oznaczneń.
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ELEMENTY DO OZNACZEŃ

ELEMENTY DO OZNACZEŃ
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MARKING PRO XT - Program do obsługi drukarki

MarKing PRO XT to aplikacja do drukowania monochromatycznego 
znaków i obrazów na oznacznikach i tabliczkach. Może być 
używana z drukarkami SMART PRINT jak i SMART ROLL. Dzięki 
przyjaznej obsłudze i dużej elastyczności użytkowinicy mogą 
wybrać ustawienia oznaczeń dostosowując sekwencje znaków
i symboli tak aby spełniały wszystkie najbardziej skomplikowane 
wymagania. Nastepnym krokiem jest wydrukowanie tych znaków 
na oznacznikach Cabur, które można wybrać z bazy danych 
zawartych w oprogramowaniu. MarKing PRo XT może importować 
i obsługiwać dane w formacie Excel, CSV, TXT i innych, posiada 
wsparcie dla Unicode. Oprogramowanie może automatycznie 
importować dane do produkcji oznaczników i etykiet na 
przewody, złączek i inne urządzenia z najbardziej popularnych 
aplikacji CAD jak np. SPAC Automazione, GE-XAO i ELETTRO 
GRAPHICS. Z systemu MarKing mogą korzystać jednocześnie
w tym samym czasie oby dwie drukarki Smart Print i Smart Roll.

MarKing Pro XT posiada przyjazny dla użytkownika interfejs
grafi czny. Jest łatwy w obsłudze z możliwością podglądu projektu, 
nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności technicznych.

Wymagania techniczne dla instalacji:
■ Platforma typu PC

System operacyjny:
■ do stosowania z Smart Print: Microsoft Windows XP SP3
     lub nowszy,
■ do stosowania z Smart Roll: Microsoft Windows XP SP3
     lub nowszy,

Pamieć: 1 Gb RAM minimum
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