
De Linx CJ400 is totaal anders dan 
andere codeersystemen. Het is de meest 
eenvoudige printer om te gebruiken alsook 
te onderhouden. Geen enkele andere printer 
is zo draagbaar, zo snel op te stellen en zo 
snel gebruiksklaar.

De Linx CJ400 print tot wel drie regels op 
nagenoeg alle poreuze of niet-poreuze 
oppervlakken variabele informatie zoals 
barcodes, data, tijden, teksten en andere 
gegevens. Door gebruik te maken van de 
continue inkjet technologie kan de CJ400 - 
zonder contact te maken met het te printen 
oppervlak – doorlopend produceren. Deze 
printer is dan ook specifiek bedoeld voor 
het printen van producten of verpakkingen 
op productielijnen. De gedrukte code kan 
snel worden veranderd zonder ingewikkelde 
handelingen.

Self service
Dankzij de Easi-Change ®  Service Module 
kunt u de printer zelf binnen enkele minuten 
onderhouden. Er zijn geen getrainde technici 
of onderhoudsbezoeken nodig. U bespaart 
dus geld en tijd.

De printkop hoeft normaal niet vaker dan één 
keer per drie maanden gereinigd te worden. 
Hierdoor bespaart u reinigingsmiddelen en 
wordt uw productiviteit verhoogd. 

De unieke hermetisch afgedichte printkop 
hoeft niet afgesteld te worden. Dit verhoogt 
uw productiviteit en elimineert de kans op 
dure schade aan kritieke onderdelen.

Meest betrouwbaar
De printer heeft een automatische 
spoelfunctie zodat het niet noodzakelijk is de 
printkop schoon te maken.

Het is mogelijk de printer vier weken 
uit te schakelen zonder dat de printer 
geleegd hoeft te worden. Dit betekent geen 
overbodige vloeisto�en. De printer kan 
vervolgens weer feilloos opgestart worden.

Bedieningsgemak
Het gebruiksvriendelijke kleuren touchscreen 
is zeer overzichtelijk en informeert de 
gebruiker over de status van de printer.  
U kunt snel aan de slag zonder onnodig 
zoeken naar het functioneren van de printer.

Bij het opmaken van de berichten (door 
middel van PrintSync ® ) gebruikt de printer 
de meest optimale lettertype rasters. De 
lijnsnelheidsmeting is hiermee bepalend. 
Deze functie zorgt voor een consistente 
printkwaliteit.

Het geheugen is geschikt voor 1000 gewone 
berichten. Deze berichte kunnen via een 
USB-stick naar een andere printer worden 
gestuurd. Ook kunt u eenvoudig een back-up 
maken.

Waarom nog meer de Linx CJ400?
De printer kan tekens met een hoogte van 2 
tot 20 mm printen. Met het speciale 20mm 
font kunt u ook op dozen printen. Dit bespaart 
u kosten.

Deze ergonomisch ontworpen printer weegt 
slechts 13,5 kg. Hierdoor is het de eenvoudig -
ste printer om van de ene productielijn naar 
de andere mee te nemen. Dit verhoogt uw pro -
ductiviteit en reduceert de apparatuurkosten.

De printer kan vier verschillende productie -
lijninstellingen opslaan. Middels één druk op 
de knop is de printer klaar voor gebruik.

LINX CJ400

CONTINUE INKJETPRINTERS

00020_A4_Datasheet_CJ400.indd   1 18-01-12   11:03



Afmetingen (mm)

•  stand aard       •  optioneel
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(inclusief ruimte aan de achterkant van de printer) 

Printsnelheden en -afmetingen  
Aantal regels Tot 3 regels
Printhoogte standaard 1,8 tot 8,8 mm  
 het optionele “dooscode” font print één regel met een hoogte van 20 mm bij 0,5 m/s
Karaktergrootte*  1,7 tot 5,7 mm 
Maximale lijnsnelheid*  (in transportrichting)
1 regel 2,6 m/s*
2 regels 1,3 m/s*
3 regels 0,69 m/s*
Maximum aantal tekens per seconde 1200*
Maximale berichtlengte Max. 1 m
Aanbevolen afstand tussen printkop en substraat 12 mm (35 mm voor dooscodering)
*  Deze cijfers gelden voor tekens zonder ruimte tussen de druppels. Hogere printsnelheden en een bredere afdruk zijn eenvoudig mogelijk door de 

ruimte tussen afgedrukte druppels te vergroten. 

Fysieke kenmerken
Behuizingmaterialen   RVS en hoogwaardig polymeer bestand tegen oplosmiddelen en chemicaliën
Milieubeschermingsklasse (EN 60529:1991 / IEC60529:1989)   IP53 (beschermd tegen binnendringend stof, bestand tegen spetters onder hoek van max. 60°)
Opstelling/opbouw Op een bank of optioneel op een Linx-trolley of -tafel 
  (maximale kantelhoek ± 5 graden ten opzichte van horizontaal tijdens het printen)
Bedrijfstemperatuur 5-45°C
Vochtigheidsgraad (relatieve vochtigheid, niet condenserend) 10-90%
Stroomtoevoer 100-230V, 50/60Hz (geen perslucht nodig)
Stroomverbruik 50W (normaal tijdens het printen)
Gewicht (inclusief vloeisto�en en printkop) 13,5 kg

Hardwarefuncties
•   De Easi-Change ®  Service Module biedt geplande onderhoudsinterval-

len tot 6000 uur of na 14 maanden
•  Foutloos bijvullen van inkt en solvent zonder troep dankzij het 

SureFill ® -systeem en de schermindicatie van de inkt- en solventniveaus
• Tot 10 uur waarschuwing tussen vloeistof ‘laag’ en vloeistof ‘leeg’
•  Zeer helder 1/4 VGA-kleuren touchscreen met achtergrondverlichting 

en een sterke solventbestendige polymeerafscherming

•  Duurzame tandwielpomp zonder onderhoud
•  Unieke automatische printkopreiniging – handmatig spoelen om de 

circa 3 maanden (100 keer starten en stoppen)
•  Led-lampje voor printerstatus (3 standen)
•  Eenvoudig draagbaar printerontwerp met handvaten en opberghaken 

voor de printkop, zodat een horizontale kanteling tot 45° mogelijk is
•  Lange stilstand (tot 4 weken) mogelijk, zonder dat de printer geleegd 

hoeft te worden

Softwarefuncties
•  Stapsgewijs berichten maken en bewerken
•  Wachtwoord beschermde functies, met aanpasbare gebruikersprofielen 

voor een veilige en foutloze werking
•  Schermhulp en diagnostiek
•  Scherminstructies voor wijziging van de Easi-Change®  Service Module, 

bijvulling van inkt en solvent en andere functies
•  PrintSync ®  automatische selectie van lettertype en berichtinde-

ling op basis van de geselecteerde berichtstijl en de snelheid van de 
productielijn

•  Schermtoetsenborden
•   Met één druk op de knop printen, pauzeren en uitschakelen
•   WYSIWYG-selectie van berichtstijlen
•   WYSIWYG-display van opgeslagen berichten
•   Keuze uit 19 talen
•  Eenvoudige opzet-wizard voor printsnelheid en encoder voor installatie 

aan nieuwe productielijnen
•  USB-aansluiting voor het opslaan, kopiëren en terughalen van  

berichten en printerinstellingen

Berichtafdrukfuncties
•  Tekst, symbolen en cijfers
•   Tekst in hoofdletters en kleine letters
•   Variabele karakterhoogte en -breedte
•   Automatische indeling voor het afdrukken van datum en tijd
•    Opeenvolgende nummering: vooruit en achteruit tellen, variabele intervallen
•  Aantal opgeslagen berichten: tot 1000 berichten kunnen worden  

opgeslagen in het interne printergeheugen (afhankelijk van berichtin-
houd). Meer berichten kunnen op een USB-stick worden opgeslagen

•  Vetgedrukte karakters (tot 9 maal)
•   Gedraaide tekens (verticaal)
•  Afbeeldingen en logo’s kunnen in de printer worden geïmporteerd als 

Bitmap-bestanden via de USB-poort
•   Omgekeerd en geïnverteerd afdrukken
•  Automatische functie voor datum vooruit: u kunt seconden, minuten 

of uren bij de huidige tijd optellen of dagen, weken of maanden bij de 
huidige datum optellen

Kenmerken van de printkop
•  Nozzle van 62 μm
•  Flexibele en duurzame leiding met twee compartimenten, bestand 

tegen oplosmiddelen
•  RVS printkop huls

•  Slanglengte van 2 m
•  Slang uit overdruk in de printkop (voor betrouwbaar printen in een 

stoffige of vochtige omgeving)

Op kleurstof gebaseerd inktassortiment
Linx MEK-basis  •  
Linx alcohol-/acetonbasis •  
Linx ethanolbasis •  
Aansluitingen/interface voor
Productsensor •  
Encoder •  
Externe alarmuitgang van 24 V  •  
USB-poort voor het opslaan en terughalen van berichten en printerinstellingen •  
RS232-contact  •
Ethernet aansluiting  •
Accessoires/opties
CLARiSOFT ®  software voor berichtcreatie – berichten worden op een pc gecreëerd   
en via de USB-poort van de printer naar de printer geïmporteerd •

Keurmerken  
TÜV/NRTL  •
CE-keurmerk  •
RoHS  •
FCC  •
GOST-R  •
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