
Ink jet coding systems
Product range  



Sliding table Handheld scannerMobile cart Signal beacon (external) Cleaning unitTripod

Print  ‚around corners‘
Get even more flexibility with the 
alphaJET duo system. You can code 
in two different locations, in double 
height or in two different colours. The 
alphaJET duo comprises two alphaJET 
evo print systems with one single 
control unit.

Connect and get started 
Many industries already benefit from our 
special software suite which lets you 
control the printer remotely, check its 
status and create messages offline.

Contactless printing with continuous  
ink jet is a proven method for applying 
variable data on the production line. 

Can be used throughout the world
You can enter foreign languages directly
thanks to the international keyboard
layout. In addition, you can use any 
TrueType font to suit your individual 
labelling requirement. You can also use 
Unicode to create a huge variety of 
characters and symbols.

Universal application
Largest range of specialist inks on the
market.

Operation is child‘s play            
Operate your alphaJET with ease using 
the high-resolution, full colour touch-
screen and icon driven menu. Some 
models feature a removable display for 
improved ergonomics.

Total Cost of Ownership winner 
Benefit from reduced operating costs 
with a proven solvent recovery system.

Fits in tight spaces
The smallest print head on the market 
makes it easy to integrate on your 
production line. In addition, you can 
choose between straight or angled 
cable connections and specify the 
length of conduit to suit.

Accessories
Supplement your alphaJET with 
practical accessories.

It offers users a high degree of flexibility 
 and delivers accurate print results. To 
handle different production challenges, the 

alphaJET range includes powerful models 
for more complex requirements as well as 
basic machines for standard applications.

Simple integration
High-quality connections and intelligent 
interface protocols enable easy 
integration into your production.



alphaJET mondo alphaJET into alphaJET evo alphaJET tempo alphaJET pico

Tulostus
Enimmäis pikselimäärä 32 32 48 24 32
Rivimäärä 5 5 8 4 5
Tulostuskorkeus (mm) 2 - 15 0,8 - 15 0,8 - 15 0,8 - 15 0,7 - 10
Nopeus 

   2.5 mm kirjain leveys 385 m/min 460 m/min 460 m/min 600 m/min 695 m/min
Maksiminopeus 780 m/min 950 m/min 950 m/min 1.300 m/min 1.300 m/min 
Suuttimen koko 62 µm 55 / 70 µm 55 / 70 µm 50 µm 42 µm

4 4 4 4 4Muste: väriainepohjainen 
Muste: pigmentoitu - 4 4 4 4

Ominaisuudet
IP 65 suojausluokitus 4 4  4 
Liuottimen talteenottojärjestelmä 4 4  4 
Lämmitetty tulostinpää - 4  4 
Automaattinen suuttimen sulkija - 4  4 
TFT Kosketusnäyttö 8,4“ 10,4“ 10,4“ 
Integroitu UPS - -  41) 
Hälytys lamppu 41) 41)  41) 
Digitaalinen I/O portti 4/4 8/4 8/4 
Etäviestin valinta, 

   Teksti luettelot - 4  4 
Etäkäyttö liitäntä - 41)  4 
Metri merkintä - 4  4 
Käyttäjän hallinta 4 4  4 
Koodi-M yhteensopivuus 4 4  4 
Räätälöity ohjelmisto (esim. kevytohjelmisto, jne) - - 4 

Mitat ja Paino
Ulkomitat (HxWxL; mm) ohjauspaneelilla 455 x 350 x 290 620 x 320 x 320  700 x 320 x 320
Paino 18 kg 26 kg 31 kg
Ohjausliitin (H x W x L; mm) integroitu integroitu  232 x 300 x 66
Tulostuspää (H x W x L; mm) 145 x 40 x 40, 2 kg 145 x 40 x 40, 2 kg  145 x 40 x 40, 2 kg
Merkintäpään kaapelin pituus 3 m 4 m 4 m / 6 m1)

Kulmakaapeli merkintäpäälle    - -  41)

1) valinnainen

Vakiona kaikissa alphaJET malleissa 
Liitettävyys:  

Käyttöliittymä: 

Tekstin kokoonpano: 

Tehovaatimukset:  

Verkko (TCP/IP), RS 232, USB (tiedostonhallinta), Digitaalinen I/O portti
Ohjelmoitava jänniteetön hälytysrele, 4-värinen hälytin (lisävaruste)

TFT kosketusnäyttö, käyttäjäystävällinen graafinen käyttöliittymä,
Säädettävät käyttäjäoikeudet, code-M-yhteensopivuus

Tuotelaskuri (Automaattisella pysäytystoiminnolla), aikatoiminnot, globaali laskuri (laskee 
viestinvaihdosta välittämättä), DataMatrix, QR koodit, viivakoodit, pistekirjoitus, merkit ja 
logot (BMP formaatti), datakentät (voidaan täyttää käyttöliittymän kautta), kehotekenttä 
(syötettävän tiedon kenttä), 
Todelliset kirjainkoot (kansainväliset kieli- ja kirjain asetukset)

Verkkojännite (AC) 86 - 264 V, ± 10 %, maksimi virrankulutus 0,5 A / 230 V; 1 A / 110 V



10
39

.2
55

7 
- 

03
.2

01
7

KBA-Metronic GmbH 
Benzstr. 11
D-97209 Veitshöchheim
Phone +49 (0)931 9085-0
Fax +49 (0)931 9085-100
www.kba-metronic.com
info@kba-metronic.com

Our Agent:

Barcode, DataMatrix-Code, QR-Code, Dot-Code

Pelkkä teksti: normaali, alleviivaus, kursivoitu, lihavoitu; 
TrueType fontti ja Multiline fontti

Kieli käännökset (esim. Suomi, Kiina, 
Arabialainen), muokattavat fontit, 

erikoismerkit ja logot

Malli tulosteet
Meidän mustesuihkut tulostavat tarkkaa 
jälkeä, myös korkeimmilla 
linjanopeuksilla (jopa 11 m sekunnissa 
2.5mm vakio merkkileveydellä). 

Voit tulostaa 1-8 riviä jatkuvalla hyvällä laadulla. Soveltuu 
myös pintakäsiteltyihin ja epätasaisiin kohteisiin.

Subject to technical and design changes. 
E&OE




