AUTOMATICKÝ FINISHER

DC-445

RÝHOVACÍ A PERFOROVACÍ AUTOMAT, URČENÝ PRO PLNOBAREVNÉ DIGITÁLNÍ VÝSTUPY

Finisher Duplo DC-445 je rýhovací automat s unikátním systémem vzduchového podávání a vzduchové separace
jednotlivých listů papírů. Tento systém byl vyvinut na základě dlouholetých zkušeností ze snášecích věží Duplo.
Profesionální dokončení
Na arch papíru může být umístěno až 15 rýh během jednoho průchodu strojem. Stabilní a spolehlivé podávání spolu
s přesností rýhovaní 0,3mm nabízí výborné výsledky ve zpracovaní barevného tisku. Hloubka rýhy může být nastavena
pomocí displeje ve třech stupních a umožňuje uživateli dosáhnout perfektní výsledky ve zpracování tisku.
Jednoduché nastavení
Displej je navržen tak, aby krok za krokem navigoval uživatele při procesu nastavování. Po vyvolání některé ze 30 pamětí
se stroj automaticky přestaví během několika vteřin.
Detekce odebírání papíru
Ultrazvukový senzor (příslušenství) detekuje všechny chybně odebrané listy papíru. Stroj si na začátku načte hodnotu
tloušťky papíru a porovnává s ní každý podaný list. Použití ultrazvukové technologie spolehlivě zamezuje znehodnocení
papíru v případě vtáhnutí více listů.
Patentovaný vzduchový systém podávání
Díky tomu, že je papír odebíraný shora naloženého stohu nedochází k zasekávání papíru při podávání papíru do stroje.
Bezotiskové podávání papíru je jednoduše nastavitelné:
Obsluha vidí, jak se list chová a lehce přestaví objem a sílu vzduchu, sílu separace, popřípadě šikmé korigování rýh.
Rýhování je možné jemně doladit přes tlačítka v kroku po 0,1mm a následně uložit do jedné z 30 pamětí

SPECIFIKACE DC-445
Odebírání papíru
Separace papíru
Kapacita zásobníku:
Přesnost rýhování:
Rychlost
Gramáž papíru*:
Detekce chyby:
Rozměry papíru (š x d):
Počet pamětí
jemné nastavení
Křížové nastavení
Počet rýh:
Nastavení hloubky rýhy:
Příslušenství
Rozměry d x š x v
Váha
Napájení:

4 podávací pásy podsávané vzduchem patent DUPLO
nastavitelné vzduchové trysky
100mm
0,3 mm
max. 50 archů/min. - A4 ( 1 rýha )
110 - 350 g/m2
neodebrání, zásek, chybné odebrání papíru
min. 140 x 150 mm, max. 320 x 460 (650 mm s přísl.)
30 programovatelných pamětí
ANO krokem po 0,1 mm
ANO
max. počet rýh na dokument : 15
ANO 3 stupně ( volitelné na displeji )
perforovací nože, dvojitá detekce, dlouhý stůl ( po formáty od 460 do 650
mm ), kovový stolek, ořezávací nože
1262 x 618 x 573mm ( 1090mm s kovovým stolkem - příslušenství )
79 kg ( 114 kg s kovovým stolkem - příslušenství )
230V / 0,6A / 160W

