
Impressora de alta resolução
para marcação de embalagens

IJ4000 IMPULSE JET 
SERIES



UMA CABEÇA DE IMPRESSÃO SEM CONCORRÊNCIA

O exclusivo desenho da 
cabeça do IJ4000 permite a 
maior altura de impressão 
com as dimensões mais 
compactas do mercado, 
facilitando significativamente 
a sua instalação em espaços 
reduzidos e reduzindo ao 
mínimo o seu impacto na linha 
de produção.

Além disso, o controlador pode 
instalar-se em separado da 
cabeça de impressão, a uma 
distância de até 100 metros 
com conexão Ethernet.

FÁCIL INTEGRAÇÃO

Até 100mm com uma única cabeça (ampliável a 200mm com dois 
em cascata).
Uns 30% mais que o resto dos equipamentos do mercado (65/70 
mm no máximo). 

A MAIOR ALTURA DE IMPRESSÃO

Até 12mm para textos e 6mm para códigos de barras. O dobro 
que os restantes equipamentos do mercado.

Ao poder imprimir tão distante do produto, reduz-se o impacto 
do cartão canelado, colagem e poluição, minimizando assim a 
manutenção.

A MAIOR DISTÂNCIA DE IMPRESSÃO

Construção em aço inoxidável única no setor e um design 
patenteado exclusivo que permite a sua reparação (em vez de ser 
descartável) e grande resistência ao choque.

A tecnologia Trident pode durar até 8 anos ou 300 mil milhões 
de disparos proporcionando uma vida útil, projetada até quatro 
vezes, mais que as restantes tecnologias.

A MAIOR DURABILIDADE

Impressão de códigos de barras mais uniformes com bordos 
mais claros graças a uma geração de gota 66% mais rápida e 30% 
maior, uma resolução de 64x300 dpi e o uso de tinta pigmentada 
negra intensa de alto contraste.

Consegue uma leitura de códigos de barras mediante scanner, 
uns 35% a mais que os restantes equipamentos do mercado.

ÓTIMA LEGIBILIDADE

IJ4000 é uma série de 
impressoras de alta resolução 
concebidas para a marcação 
de mensagens de grande 
tamanho sobre superfícies 
porosas.

Perfeitas para a identificação 
de caixas embalagens, permite 
a impressão de textos, 
números, códigos de barras 
ou imagens a tempo real, de 
forma integrada com a linha 
de produção.

A chave do equipamento é uma cabeça piezoelétrico Trident 
de fabricação própria, exclusivo no mercado e que proporciona 
vantagens únicas e excepcionais: 



APLICAÇÕES

Impressão a alta resolução de textos, imagens, datas, logotipos e 
códigos de barras 100% legíveis e compatíveis com os padrões GS1, de 
forma integrada com base de dados ou sistemas ERP.

Permite diversas orientações de impressão, em lados opostos, 
paralelos ou sobre planos inclinados até 90º, até 4 cabeças em duas 
linhas de produção diferentes.

Interface baseada em ícones para 
um uso fácil. 
Monitor a cores de 10,2‘‘ com 
teclado tátil.
Impressão real Unicode em 11 
idiomas.
Um só controlador pode 
manusear até quatro cabeças.
Possibilidade de configurar 
diferentes níveis de acesso por 
usuário.
Também pode manusear-se 
diretamente através de um 
PC standard, eliminando a 
necessidade de um controle 
separado.

SENSOR NIVELAMENTO

Sensor de nível digital que 
garante o perfeito alinhamento 
horizontal da cabeça de 
impressão, evitando qualquer 
problema de gota ou falha de 
impressão.

INTERFACE

Sistema de auto-limpeza de 
cabeça com purga e recolha de 
tinta automática.

Ao eliminar os resíduos do cartão 
canelado, a impressão mantém 
sempre uma ótima qualidade.

LIMPEZA AUTO AUTO AJUSTE

Um único depósito de tinta (com capacidade de garrafas de até 1 litro) 
pode alimentar até quatro cabeças de impressão, simplificando o 
processo de recarga do fluido. A mudança de tinta pode realizar-se sem 
parar o equipamento, o que não necessita de tempo de inatividade.

Este módulo também contém toda a eletrónica do equipamento 
reduzindo a cablagem e facilitando a sua integração.

BAIXA MANUTENÇÃO

O único equipamento que regula 
automaticamente a distância 
entre a cabeça e a superfície 
de impressão, especialmente 
útil quando o alinhamento 
das caixas sobre a tela 
transportadora é imprecisa.

Um sistema de molas, 
ajusta a distância da cabeça, 
assegurando uma marcação 
uniforme e de alta qualidade. 
Além disso, uns pequenos rolos 
retráteis situados na  frente 
da cabeça para proteger de 
possíveis choques.

As cabeças têm uns filtros 
de muito fácil acesso e 
substituição, e um sistema 
de calor que assegura uma 
temperatura estável de tinta, 
mantendo a sua viscosidade e 
evitando purgas.

Graças a tudo isto, as tarefas 
de manutenção reduzem-se 
em 30% em comparação a 
outros equipamentos.
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ALTURA DE IMPRESSÃO 50 mm 100 mm

MEDIDAS 117x67x280 mm 161x71x338 mm

CABEÇAS POR CONTROLADOR Até 4 Até 2

TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO Piezoelétrico (Trident Impulse Jet)

CONSUMO PICOLITROS 45 picolitros

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 90m/min (200dpi) - 60m/min (300dpi) 68m/min (200dpi) - 50m/min (300dpi)

RESOLUÇÃO (vertical/horizontal) 64x300 dpi (faixa de 100-300 dpi selecionável por usuário)

DISTÂNCIA DE IMPRESSÃO Até 12 mm (6 mm códigos de barras)

TEMPERATURA E HUMIDADE 10 - 40ºC (opcional 0ºC), 10% - 80% sem condensação

DADOS Textos fixos ou variáveis, fórmulas, logotipos, imagens, datas, calendário juliano, contadores

CÓDIGOS DE BARRAS GS1-128, UPC, GTIN, I2of5, Code 39, EAN, UCC, 2D Data Matrix

LOGOTIPOS BMP, TIF, JPG, PNG

FONTES padrão Arial, True Type disponíveis

IJ384E IJ768EEquipamento

Controlador

MÓDULO DE TINTA Módulo centralizado de tinta que pode alimentar até 4 cabeças

CAPACIDADE FORNECIMENTO TINTA 500 ml e 1000 ml

TIPO TINTAS Tintas preta e azul.  

Tintas

PC SOFTWARE IJ4000 HMI

DISPLAY Ecrã tátil a cores de 10,2” (25cm)

INTERFACE USUÁRIO
Interface Usuário Gráfica (GUI), compatível 

Windows, Editor WYSIWYG 
Interface Usuário Gráfica (GUI), Editor 

WYSIWYG

COMUNICAÇÕES Software de rede para conexão a BBDD 1 Ethernet, 1 USB, 2 RS232

MEMÓRIA 512 MB

TECLADO QWERTY Pop-up em ecrã tátil

Específicações Técnicas


