
НАСТОЛНА МАРКИРАЩА СИСТЕМА 
NetMarker® XL 

С външен централен блок за управление! 

NetMarker®XL  

Настолната маркираща система NetMarker® с ЦПУ е във версия  XL , която се 
предлага и с външен централен блок за управление. До сега функционирането на 
маркиращата система NetMarker®  зависеше от наличието на компютър, но с 
разработването на версията  XL на настолната маркираща система  тя вече работи 
посредством централен блок за управление. Софтуерът на компактния, малък по 
размер централен блок за управление е ориентиран на 100% към оператора, той е . 
прозрачен и ясен. 
 Към централният блок за управление може да се свърже USB -клавиатура. 
Функционирането на централния блок за управление се базира върху софтуера на 
предшестващия модел NetMarker®. Поради това, преминаването от NetMarker® към 
новата версия NetMarker® XL не предизвиква  никакви проблеми. 
 
Добре известните стандартни функции като автоматично номериране, дата и час, 
кръгова маркировка са останали. Също така може да се присъедини  и ротационна 
приставка (ротация) за маркиране на обли детайли. По заявка се доставят функциите 
за обработка на специални символи и лого. 
 

Интегрирани интерфейси във версията XL   
 

Ethernet: 
- Свързване с компютърен  софтуер , версия  XL CONTROL 
- Лесно пренасяне на файлове за маркиране, лого и шрифтове  
 
USB-A : 
- Лесно пренасяне на файлове за маркиране, лого и шрифтове 
- Пренос на данни от прикачен USB-баркод скенер 
- Прикачване на USB -клавиатура 
- С цел по-лесно използване на  USB слотовете, те са монтирани  на лицевия (преден) панел на 
централния блок за управление.  
 
USB-B: 

- Connection to the PC-Software XL CONTROL 

Обем на паметта (капацитет на съхранение на информация) в XL  
Възможно е съхраняването в централния блок на управление на няколко стотици файлове за 
маркиране, лого и шрифтове. По тази причина е възможно създаване и активиране  на файлове 
за маркиране за всеки отделен  клиент, за работна смяна или отделен детайл. Файлът за 
маркиране съдържа текста за маркиране, който обхваща цялата информация, подлежаща на 
маркиране, както и координатите на маркирането. 
 

Голям цветен LCD дисплей в XL версията 



Централният блок за управление в NetMarker® XL е оборудван с голям цветен LCD 
дисплей с висока резолюция: 640 x 480 пиксела. Този екран позволява лесно да се 
създават, променят и контролират клиентските файлове за маркиране.  
 

Интегрирани интерфейси 

Софтуер 

Голям цветен  LCD дисплей и USB-слотове, разположени на предния панел  
 

NETМarker® XL – Технически характеристики 
Област за маркиране (x/y): 100 x 100 мм 
Височина на символите: от 0,7 до 99,9 мм 
Шрифтове: стандартни, подобни на тези в DIN 1451 
Маркираща честота (трептене): около  300 Hz., зависи от размера на острието и 
материала, който ще се маркира  
Интерфейси: 3 x USB -A, USB -B, Ethernet 
Височинна компенсация: максимум до  5 мм (постоянно маркиране) 

 
За повече информация посетете ни адрес  www.flymarker.de 


