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Systemy Znakowania, Oprogramowanie i Sprz´t

Ploter EMS

Ploter – system ∏atwego znakowania – EMS

Dostarczany przez CONTA-CLIP system ∏atwego znakowania pozwala Paƒstwu na

etykietowanie wszystkich oznaczników zacisków dostarczanych przez C O N T A-C L I P,

∏àcznie z arkuszami etykiet oraz ró˝norodnymi oznacznikami kablowymi. 

• Najlepsza jakoÊç i prosta obs∏uga przy u˝yciu kombinacji dostarczanych przez

CONTA-CLIP pisaka plotera PP i specjalnych nabojów z tuszem TP.

• Dok∏adne i staranne etykietowanie dzi´ki prowadzeniu ramienia plotera po oby-

dwu stronach. 

• Wysoka ró˝norodnoÊç wynikajàca z konstrukcji plotera EMS sprawia, ˝e

uwzgl´dnia on ró˝ne elementy jednoczeÊnie, tak˝e geometrie o wi´kszej skali.

Poniewa˝ elementy dla ró˝nych zadaƒ etykietowania pasujà do EMS, prace mo-

gà byç przeprowadzone szczególnie szybko i swobodnie. 

• Prosta i praktyczna obs∏uga dzi´ki szybkiej i nieskomplikowanej wymianie matryc. 

• SzybkoÊç wykonania druku zapewnia u˝ycie oprogramowania plotera 

CONTA-Sign CS.

• Proste etykietowanie przy u˝yciu oprogramowania plotera, pozwala na jednocze-

sne drukowanie ró˝nych systemów szybkiego oznakowania. 

• Mo˝liwoÊç importowania tablic programów Excel i Access, plików tekstowych

oraz plików z CAD/CAE i oprogramowania e-plan. 

Typ Numer katalogowy 

EMS-2 

system ∏atwego Ploter, zasilacz, kabel (∏àczàcy ploter z PC), oprogramowanie: 1610.0

znakowania Conta-Sign w j´zyku polskim, niemieckim, angielskim, francuskim, 

hiszpaƒskim i rosyjskim (dzia∏ajàce pod Windows 95/98/2000/NT/XP) 

EMS-2 zestaw startowy Ploter, zasilacz, kabel (∏àczàcy ploter z PC), oprogramowanie: 1612.0

Conta-Sign w j´zyku polskim, niemieckim, angielskim, francuskim, 

hiszpaƒskim i rosyjskim (dzia∏ajàce pod Windows 95/98/2000/NT/XP),

1xCCI-10 (1606.0), 1x PPE 0,25 (1650.0)

CCI-1 Matryca do oznaczników SB 5/10, SB 6/10, BSTR 10/5, BSTR 12/6 1594.0

CCI-2 Matryca do oznaczników SB 8/10 1592.0

CCI-3 Matryca do oznaczników SB 7,5/10, AD 1/5N 1593.0

CCI-4 Matryca do pokrywy ADQ 1600.0

CCI-5 Matryca do oznaczników KBH-S4 1601.0

CCI-6 Matryca do pokrywy AD 1/5, AD 1/6, AD 1/8, AD 1/16N 1602.0

CCI-7 Matryca do pokrywy AD 1/12N 1603.0

CCI-8 Matryca do arkuszy papierowych I poliestrowych (np. ESO GT1, ESO GT2, 1604.0

ESO, BST 8, GKE 17/9)

CCI-10 Matryca do wszystkich rodzajów Maxicard (z serii: MC SB, MC BSTR, 1606.0

MC ESS, MC GS, MC KMS, MC GST)

CCI-11 Matryca do SchT 9,10 oraz ZSchT 6 1607.0

CCI-15 Matryca do oznaczników KBH-S 21, 36, 57, 84 (paski) 88520.8

CCI-17 Matryca do oznaczników KBH 3/15, 3/21, 3/27 (paski) 88520.7

CCI-18 Matryca do oznaczników KBH 5/15, 5/21, 5/27 (paski) 88520.1

CCI-19 Matryca do oznaczników KBH 10/15, 10/21, 10/27, 10/36 (pojedyncze) 88520.2

PPE 0,18mm czerwony Pisak do plotera, jednorazowy (kolor kodu czerwony = linia szer. 0,18mm) 1649.0

PPE 0,25mm bia∏y Pisak do plotera, jednorazowy (kolor kodu bia∏y = linia szer. 0,25mm) 1650.0

PPE 0,35mm ˝ó∏ty Pisak do plotera, jednorazowy (kolor kodu ˝ó∏ty = linia szer. 0,35mm) 1651.0

PPE 0,50mm bràzowy Pisak do plotera, jednorazowy (kolor kodu bràzowy = linia szer. 0,50mm) 1652.0

PPE 0,70mm niebieski Pisak do plotera, jednorazowy (kolor kodu niebieski = linia szer. 0,70mm) 1653.0

PPE 1,00mm pomaraƒczowy Pisak do plotera, jednorazowy (kolor kodu pomaraƒczowy = linia szer. 1,00mm) 1654.0

PP 0,18mm czerwony Pisak do plotera, wielokrotnego u˝ytku (kolor kodu czerwony = linia szer. 0,18mm) 1586.0

PP 0,25mm bia∏y Pisak do plotera, wielokrotnego u˝ytku (kolor kodu bia∏y = linia szer. 0,25mm) 1587.0

PP 0,35mm ˝ó∏ty Pisak do plotera, wielokrotnego u˝ytku (kolor kodu ˝ó∏ty = linia szer. 0,35mm) 1588.0

PP 0,50mm bràzowy Pisak do plotera, wielokrotnego u˝ytku (kolor kodu bràzowy = linia szer. 0,50mm) 1589.0
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Typ

Drukarka TTP Drukarka termotransferowa sk∏adajàca si´ z: drukarki, zasilacza, (kabla z∏àcza równoleg∏ego do po∏àczenia 

drukarki i komputera PC), sterownika drukarki  (Windows 95/98/2000/ME/NT/XP), 

urzàdzenia mocujàcego etykiet´ o Êrednicy 75 mm

Folia TTP Rolka folii termicznej 110 mm x 300 m (po∏àczenie zewn´trzne) JakoÊç przemys∏owa

TTP LabelSoft ger Niemiecka wersja oprogramowania do drukowania dla przyrzàdów CONTA-CLIP oraz przylepnych 

etykiet kabli lub etykiet o indywidualnych wymiarach. 

TTP LabelSoft eng Angielska wersja oprogramowania do drukowania dla przyrzàdów CONTA-CLIP oraz przylepnych 

etykiet kabli lub etykiet o indywidualnych wymiarach. 

TTP Zestaw Startowy sk∏adajàcy si´ z TTP LabelSoft ger (1642.0), drukarki TTP (1640.0) ∏àcznie z zasilaczem, kablem 

wersja niemiecka do po∏àczenie drukarki i komputera PC, sterownikiem drukarki (Windows 95/98/2000/ME/NT/XP), 

urzàdzeniem mocujàcym etykiet´ o Êrednicy 75 mm oraz folii TTP (1641.0)

TTP Zestaw Startowy sk∏adajàca si´ z TTP LabelSoft eng (1646.0), drukarki TTP (1640.0) ∏àcznie z zasilaczem, kablem 

wersja angielska do po∏àczenie drukarki i komputera PC, sterownikiem drukarki (Windows 95/98/2000/ME/NT/XP), 

urzàdzeniem mocujàcym etykiet´ o Êrednicy 75 mm oraz folii TTP (1641.0)

Nr kat.

1640.0

1641.0

1642.0

1646.0

1644.0

1645.0

Sprz´t i oprogramowanie do systemów oznaczania

Drukarka termotransferowa TTP

Drukarka termotransferowa TTP

Drukarka termotransferowa TTP zosta∏a stworzona do etykietowania systemów

i szafek rozdzielczych. Wysoka rozdzielczoÊç druku gwarantuje jego imponujàcà ja-

koÊç. Dlatego te˝ drukarka TTP nadaje si´ w szczególnoÊci do drukowania wyso-

kiej jakoÊci naklejek dla przyrzàdów dostarczanych przez CONTA-CLIP, (GKE) oraz

etykiet kabli (KKE). 

• Dzi´ki swojej szybkoÊci i mocnej budowie, drukarka TTP idealnie nadaje si´ do

zastosowaƒ przemys∏owych! 

• Doskona∏a jakoÊç druku przy u˝yciu technologii termicznej. 

• Bezproblemowe tworzenie tekstów, grafiki i kodów kreskowych. 

CONTA-CLIP oferuje Paƒstwu ∏atwe w u˝yciu oprogramowanie Label-Soft, które

charakteryzuje si´ prostotà obs∏ugi oraz mo˝e bez problemu importowaç pliki pro-

gramów Excel, Access, e-plan oraz pliki tekstowe. 

Typ Numer katalogowy 

PP 0,70mm niebieski Pisak do plotera, wielokrotnego u˝ytku (kolor kodu niebieski = linia szer. 0,70mm) 1590.0

PP 1,00mm pomaraƒczowy Pisak do plotera, wielokrotnego u˝ytku (kolor kodu pomaraƒczowy = linia szer. 1,00mm) 1591.0

PPP 0,18mm czerwony Pisak do plotowania na papierze na matrycy CCI-8 1 6 0 4 . 0 (kolor kodu czerwony = linia szer. 0,18mm) 1615.0

PPP 0,25mm bia∏y Pisak do plotowania na papierze na matrycy CCI-8 1604.0 (kolor kodu bia∏y = linia szer. 0,25mm) 1616.0

PPP 0,35mm ˝ó∏ty Pisak do plotowania na papierze na matrycy CCI-8 1604.0 (kolor kodu ˝ó∏ty = linia szer. 0,35mm) 1617.0

PPP 0,50mm bràzowy Pisak do plotowania na papierze na matrycy CCI-8 1 6 0 4 . 0 (kolor kodu bràzowy = linia szer. 0,50mm) 1618.0

PPP 0,70mm niebieski Pisak do plotowania na papierze na matrycy CCI-8 1 6 0 4 . 0 (kolor kodu niebieski = linia szer. 0,70mm) 1619.0

PPP 1,00mm pomaraƒczowy Pisak do plotowania na papierze na matrycy CCI-8 1 6 0 4 . 0 (kolor kodu pomaraƒczowy=linia szer. 1,00mm) 1620.0

Kulka ciÊnieniowa do pisaka Po d∏ugim czasie nie u˝ywania pisaka nast´puje w nim spadek ciÊnienia. Za pomocà kulki ciÊnieniowej 1630.0

nast´puje reaktywacja pisaka 

TP (5x1ml) Tusz wymienny do pisaka 1595.0

TPP (5x1ml) Cartridge z tuszem do pisaka PPP (pisak do plotowania na papierze) 1614.0

CC-1 Pojemnik czyszczàcy do pisaków PP wielokrotnego u˝ytku 1597.0

PC-1 Oczyszczacz pisaka (do czyszczenia dwóch pisaków plotera PP) 1598.0

Zawiera dwie nowe os∏ony pisaka ka˝dy

Obudowa ochronna do EMS-2 Obudowa chroniàca ploter EMS-2 przed kurzem 1648.0

Zestaw serwisowy do EMS-2 Zawiera 10 wymiennych zestawów z 4 wymiennymi wk∏adami 1647.0

uszczelniajàcymi do stacji PEN w∏àczajàc kluczyk


