
Система маркування й нанесення написів
MARKING system
Принтери BLUEMARK ID і BLUEMARK ID COLOR



Принтери
Незалежно від того, що ви 

вибираєте — лазерні маркувальні 
пристрої, високошвидкісні  

УФ-світлодіодні принтери або 
принтери для термодрукування, –  

у всіх цих системах для роботи 
використовується уніфіковане, 

зручне у використанні меню, яке 
в інтуїтивно зрозумілий спосіб 

допоможе вам створити потрібні 
засоби маркування.

Програмне забезпечення
Скориставшись програмою 
PROJECT complete, ви легко зможете 
спроектувати свої клемні колодки  
й створити відповідне маркування  
в межах однієї технологічної операції.

Переваги
 Виконання всіх завдань забезпечується з одного 
джерела: від проектування до виготовлення 
готових засобів маркування

 Високоякісний результат без зайвих витрат часу 
завдяки відмінно узгодженим компонентам

 Заощадження часу також забезпечується швидкою 
інтеграцією нашого програмного забезпечення  
й пристроїв у наявні системи

Система маркування й нанесення написів 
MARKING system
 
Неймовірно просто!
Ми полегшуємо вашу повсякденну роботу — і ця обіцянка виконується під час 
застосування будь-якого технічного вирішення для виготовлення промислового 
маркування та засобів ідентифікації, запропонованого компанією Phoenix 
Contact. Асортимент виробів MARKING system — це інтуїтивно зрозумілі  
й прості у використанні технічні вирішення для будь-якого застосування:  
від проектування до виготовлення готового маркування.

Матеріал
Завдяки широкому асортименту 
матеріалів для виготовлення засобів 
маркування система MARKING 
system дає змогу впоратися з 
будь-яким практичним завданням. 
Запропоновані численні варіанти 
виробів для маркування клем, 
провідників, кабелів, пристроїв 
і систем здатні задовольнити 
будь-які вимоги.

Послуги
Технічна підтримка від 

кваліфікованих фахівців для 
виконання будь-якого завдання 
може надаватися електронною 

поштою, телефоном або 
безпосередньо на місці виконання 
робіт. Ми завжди готові допомогти 

вам, надавши послуги, які 
відповідають вашим  

індивідуальним потребам.
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Високоякісний кольоровий друк
Принтер моделі BLUEMARK ID COLOR 
здійснює друк з використанням моделі 
кольорів CMYK. Завдяки інноваційній 
технології ультрафіолетового 
світлодіодного друку високоякісні засоби 
маркування можна використовувати 
відразу після їх виходу з принтера.

Гнучкі можливості завантажування 
матеріалів
Додатковий інтегрований пристрій 
фронтального завантажування дає змогу 
здійснювати друк на окремих пластинах 
формату UC/UCT, маркерах з алюмінієвого 
сплаву, а також на пластинах формату US.

Максимальна швидкість
Функція вивантаження дає змогу 
обробляти за одну годину понад  
14 000 маркерів з кольоровим друком 
або 21 000 маркерів з монохромним 
друком. Використання декількох магазинів 
прискорює виготовлення великих партій 
друкованих маркерів.

Оптимізовані витрати
Один повністю заправлений картридж із 
рідиною забезпечує друк понад 1,4 млн 
символів. У разі потреби кожен з чотирьох 
картриджів можна замінити окремо, тому 
принтер здатен використовувати всі 
картриджі до останньої краплі рідини в них.

Інтуїтивно зрозуміле користування
Інтегроване програмне забезпечення для 
виготовлення маркування забезпечує 
підтримку всього процесу друку. 
Безпосереднє введення даних для друку 
й проста навігація в меню забезпечує 
інтуїтивно зрозуміле користування 
принтерами цієї серії.

Унікальний вибір матеріалів
Принтери цієї серії здатні обробляти 
понад 1300 різноманітних матеріалів 
для друку. Окрім пластмасових маркерів 
форматів UCT, UC і US, ці пристрої можуть 
також наносити маркування на поверхню 
табличок з алюмінієвого сплаву.

Принтери BLUEMARK ID і BLUEMARK ID COLOR 
Просте виготовлення засобів ідентифікації  
для промислового середовища
Нове покоління систем друку BLUEMARK ID для виготовлення промислового 
маркування є рішенням категорії «все в одному». Додатково до монохромного 
друку система BLUEMARK ID COLOR здатна здійснювати багатокольоровий друк  
з використанням моделі кольорів CMYK.
Інтуїтивно зрозумілий графічний інтерфейс характеризуються надзвичайною 
простотою у використанні й не потребує тривалого навчання користувачів. 
Меню зі зрозумілою й чіткою структурою виконує численні функції 
додаткової підтримки: від навчальних відеоматеріалів до автоматичного 
розпізнавання матеріалу.

Найвища технологічність
Інноваційна технологія ультрафіолетового 
світлодіодного друку дає змогу створювати засоби 
маркування, які мають дуже високу стійкість до 
стирання й подряпин з тієї самої миті, як їх було 
надруковано. Крім того, у пристроях серії BLUEMARK 
ID цей метод друку реалізовано так, щоб мінімізувати 
негативний вплив на довкілля. Під час друку немає 
жодних шкідливих викидів. 

Автоматичне 
завантажування 
матеріалу

Автоматизоване 
вивантажування 
матеріалу

Зручність у 
використанні 
картриджів з рідиною

Ручне завантажування  
й виймання матеріалу

Інтуїтивно зрозуміле користування 
завдяки 7-дюймовому кольоровому 
сенсорному дисплею

Інтерфейси для простої  
та швидкої інтеграції

 Веб-код: #1092
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УФ-світлодіодний принтер

Технічні дані

Технологія друку УФ-світлодіодна (UV LED)

Розподільна здатність друку 
в точках на дюйм (dpi) 
(BLUEMARK ID COLOR)

1200 x 1200 (за замовчуванням), 2400 x 2400 (HD)

Розподільна здатність друку 
в точках на дюйм (dpi) 
(BLUEMARK ID)

300 x 300 (за замовчуванням), 600 x 600 (HD)

Зона друку [мм] 104 x 140

Матеріал для друку Пластини формату UС, UCT, UM і US та алюмінієві маркери

Інтерфейси 1 x LAN RJ45 (Ethernet), 1 x USB 2.0 пристрій, 2 x USB 2.0 хост

Операційні системи MS Windows 7 (32/64 біти), MS Windows 8 (32/64 біти), MS Windows 8.1 (32/64 біти), MS Windows 10 (32/64 біти)

Дисплей 7-дюймовий кольоровий сенсорний дисплей

Живлення [В] 100...240 / 50...60 Гц

Розміри [мм] 523 x 675 x 340

Вага [кг] 21

Додаткове оснащення

Опис Тип Артикул

Завантажувальний магазин для закладання 
щонайбільше 20 пластин формату UniCard BM ID-MAG20 1044356

Завантажувальний магазин для закладання 
щонайбільше 40 пластин формату UniCard BM ID-MAG40 1044357

Перехідна пластина для закладання пластин 
формату US BM ID-ADAPTER PLATE-US 1044355

Презентаційний кейс для транспортування BLUEMARK ID CASE 1049953

Витратні матеріали

Опис Тип Артикул

Змінний картридж із УФ рідиною, колір: 
чорний BM ID-CARTR. BK 1044345

Змінний картридж із УФ рідиною, колір: 
блакитний BM ID-CARTR. CY 1044346

Змінний картридж із УФ рідиною, колір: 
пурпурний BM ID-CARTR. MA 1044347

Змінний картридж із УФ рідиною, колір: 
жовтий BM ID-CARTR. YE 1044348

Змінний картридж для очищування BM ID-CLEANING CARTR. 1044350

Змінні частини для транспортування

Опис Тип Артикул

Порожній картридж для транспортування BM ID-DUMMY CARTR. BK 1044351

Порожній картридж для транспортування BM ID-DUMMY CARTR. CY 1044352

Порожній картридж для транспортування BM ID-DUMMY CARTR. MA 1044353

Порожній картридж для транспортування BM ID-DUMMY CARTR. YE 1044354

Оригінальне паковання для транспортування BM ID-CARDBOARD BOX 1044361

Технічні дані

Тип BLUEMARK ID COLOR BLUEMARK ID

Опис Ультрафіолетова світлодіодна система (UV LED)  
для кольорового друку

Ультрафіолетова світлодіодна система (UV LED)  
для монохромного друку

Артикул 1002329 1003334
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ТОВ “ФЕНІКС КОНТАКТ”

Електронна пошта: ua-office@phoenixcontact.com 
phoenixcontact.com/uk-ua/

Повна інформація про весь 
асортимент нашої продукції 
міститься на веб-сайті компанії:

phoenixcontact.com

Діалог із замовниками й партнерами в усьому світі
Німецька компанія Phoenix Contact — лідер світового ринку. Назва нашої 
промислової групи — це синонім перспективних компонентів, систем і 
технічних вирішень у галузі електрообладнання, електроніки та засобів 
промислової автоматизації. Глобальна мережа компанії 
розташована більш ніж у 100 країнах, а її колектив 
налічує близько 16 500 співробітників, які працюють 
безпосередньо поряд з нашими замовниками, що, 
на нашу думку, дуже важливо.

Широкий асортимент наших інноваційних 
виробів спрощує для замовників пошук 
перспективних технічних вирішень для 
різноманітних застосувань і галузей 
промисловості. Особливої уваги ми 
надаємо засобам автоматизації для 
енергетики, інфраструктурних систем, 
обробної й машинобудівної промисловості.
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