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MODEL SP6600 

Priemyselné aplikácie: 

Naše značkovacie zariadenia sú používané pre identifikáciu káblov v mnohých 
priemyselných odvetviach, napríklad: 

✓ rozvádzače | výroba rozvádzačov 
✓ výroba káblových zväzkov 
✓ priemyselné inštalácie 
✓ výroba úžitkových vozidiel |  

stavba | stavba lodí 
✓ stavba koľajových vozidiel 
✓ automobilový priemysel 

 

Použitie: 
 
 

Model SP 6600 môže úsporne označovať a rezať rôzne 
typy hadičiek z PVC alebo smršťovačky. 
Komerčne dostupné hadice na kotúčoch môžu byť 
spracované jednotlivo bez viazania a obmedzení 
výrobcu. 

 
 

Použiteľné hadice a veľkosti: 
PVC hadice a smršťovačky 
vonkajší priemer: 2,0 - ca. 28,0mm 
stlačené naplocho: 2,0 - ca. 45,0mm 

  

Označené vzorky:  
  

Cyrilické znaky 
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Pripojenie k PC | USB  
 

Jednoduché pripojenie pomocou USB 
Priložený softvér a doplnkový modul od spoločnosti PIK-AS umožňujú: 

 

✓ efektívne využívanie popisovacích údajov s náhľadom obrazovky a oknom na 
odhaľovanie chýb 

✓ použitie písma systému Windows® 
✓ je možný tlač čiarového kódu  
✓ tlač symboly, logá, špeciálne znaky (voliteľné) 
✓ cyrilické znaky  

 

  

 
 
 

Použitie bez počítača | Stand-Alone Version 

 
Pripojenie klávesnice umožňuje použitie 
zariadení bez pripojenia k počítaču. Pre 
ľahké ovládanie je k dispozícii LCD 
displej s integrovanou pamäťou. 
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Technické špecifikácie SP6600 
 

SYSTÉM POPISOVANIA hlavica  pre tepelnú tlač 

TYP HLAVY PRE TEPELNÚ TLAČ TPH933 

POUŽITIE 
PVC hadice 
smršťovačky 

priemer od 2,0mm do 28,0mm 
stlačené naplocho až do šírky 45mm 

DRUHY PÍSMA originálne druhy písma CTK + PIK-AS špeciálne písmo (voliteľné) 

ŠTANDARDNÉ PÍSMO  
(BEZ POUŽITIA DODANÉHO 
SOFTVÉRU) 

VEĽKOSŤ PÍSMA & 
USPORIADANIE 

2,4 x 2,4 mm (HOR/VER) 1,8 x 1,8 mm (HOR/VER) 

2,4 x 1,2 mm (HOR/VER) 1,8 x 0,9 mm (HOR/VER) 

3,0 x 2,4 mm (HOR/VER) 2,0 x 1,2 mm (HOR/VER) 

5,0 x 3,0 mm (HOR)  2,7 x 1,2 mm (HOR) 

VRÁTANE ZNAKOV 
číslice 0-9 
velké písmeno: A-Z | malé písmeno: a-z 
značka + - / . etc. 

ŠPECIÁLNE PÍSMA 

1 
VEĽKOSŤ PÍSMA 2,4 x 2,4 mm (HOR) 3,0 x 2,4 mm (HOR) 

TYP PÍSMA 6 9 _ (podčiarknuté) predinštalované 

2 
VEĽKOSŤ PÍSMA 4,0 mm | 5,0 mm | 5,5 mm 

TYP PÍSMA 6 9 _ (podčiarknuté) predinštalované 

ČÍSLOVANIE  automatické číslovanie až 4-znaky 

DÁTOVÝ DISPLAY biele LCD podsvietenie (40 znakov x 4 riadky) 

PRIPOJENIE 1x USB 

PAMÄŤ max. 1000 riadkov v hlavnej pamäti a rozšírenej pamäti voliteľné 

VÝROBNÁ KAPACITA 
ca. 4500 kusov za hodinu (v režime hadice, 5 číslic x 1 značková čiara na  
20 mm dlhej hadici) 

PRÚD / NAPÄTIE 110-240 VAC, 50/60 Hz 

DIMENZIE 440 (D) x 280 (Š) x 305 (V) mm 

HMOTNOSŤ      12,5 kg 

 

Software CTKPCMS pre Windows pre SP6600 

Zahrnuté v dodávke 

POŽIADAVKY NA PC 

operačný system  Windows Vista (32-bit) /7/8 

hardware PC s funkciami, ktorý je odporúčaný pre každý OS a pripojenie USB 

RAM minimálna kapacita odporúčaná pre každý OS alebo vyšší 

Pevný disk minimálna kapacita odporúčaná pre každý OS alebo vyšší 

FUNKCIA IDENTIFIKÁCIE  
ČIAROVÝCH KÓDOV 

symbolika symbolika kompatibilný s kódom 39 / ďalšie kódy na vyžiadanie 

veľkosť písma 40 bodov a viac 

kontrolné číslice môžu byť pripojené skúšobné číslice modulu 43 

odporúčaná aplikácia 
PVC hadice priemer od 4.0mm a väčšie (len pre označenie čiarového kódu), 
etikety 

 

PIK-AS Austria špeciálne znaky (voliteľné) 
 

 

 

Špeciálne loga na vyžiadanie 

 

Farebné pásky 
 

 

Ref. šírka (mm) dĺžka (mm) farba využitie 

S611-20 20 200 čierna 
PVC hadice 

S625-20 20 200 biela 

S619-20 20 200 čierna 
polyolefin smršťovačky 

S629-20 20 100 biela 

Špeciálné farby na vyžiadanie 

 

 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

 

PRED POUŽITÍM ZARIADENIA PREČÍTAJTE 
SI NÁVOD NA OBSLUHU 

* Technické zmeny vyhradené. Simbolické fotky                 www.pikas.at 


