
Солвентен принтер RJ5-160E / RJ5-180E  (клонинг на Мимаки JV33) 

Висока скорост на печат 
    Принтерът използва пиезо-керамична печатаща глава EPSON DX5 от пето поколение с 
8 реда по 180 дюзи и постига около 15м2/час при добра резолюция.  

Високо качество на печат 
    Принтерът използва технологията за променлив размер на капката (VSTD) което 
позволява на главата да работи с минимален обем на капката от 3.5 pl за да се печатат 
образи с фотографско качество. Стабилната конструкция осигурява под 0.1мм 
отклонение във височината на печатащата глава, което гарантира високо качество на 
печат при висока резолюция.  

Постоянно качество на печат  
   Стабилната система за подаване на мастило с рефил-касети осигурява постоянно ниво 
и съответно постоянно налягане в печатащата глава. Системата за подаване на медиата 
елиминира проблеми свързани с разместване и неравномерно движение. 
Ниска цена 
    Печатащите глави EPSON DX5 имат най-ниската цена като консуматив на квадратен 
метър пекат при фотографско качество. Това прави разходът за печатна глава 
пренебрежимо малък, а автоматичното почистване на главата допълнително намалява 
разходите за поддръжка на принтера. 
    Системата за подаване на мастило е от отворен тип с рефил-касети и позволява да се 
ползва мастило по избор на оператора. Няма  чипове, няма пликове които оскъпяват 
печата и създават рискове мастилото незабелязано да свърши по време на печат.  

Технически данни 

Име параметър модел RJ5-160 модел RJ5-180E 

глава брой и тип 1 бр  EPSON DX5 1 бр  EPSON DX5 
 

мас-
тило 

цветове 
 

тип 
подаване 

2X4、C、M、Y、K 2X4、C、M、Y、K 

сублимационно еко солвентно мастило 
автоматично подаване с междинен резервоар и помпа 

ско-
рост на 
печат 

бърз 
 

прецизен 
фото 

14.2 m2/час 15.0 m2/час 

10.5 m2/h 11.1 m2/h 

7.10 m2/h 7.50 m2/h 

сушене нагревател, 
вентилатор 

подгрев на плота и  
вентилатор (външен - опция) 

подгрев на плота и външен 
вентилатор 

 
медиа 

размер 
 

тип 
подаване  

1550mm 1750mm 
за водно-базирано мастило за екосолвентно мастило 

автоматична система прецизна автоматична система 

почистване на 
главата 

автоматично почистване с 
помпа и бърсалка  

автоматично почистване с 
помпа и бърсалка  

интерфейс USB USB 
околна среда 18#-29#、влажност 50-80% 18#-29#、влажност 50-80% 

захранване 50HZ、AC220V（10%） 50HZ、AC220V（10%） 

габарити ДxШxВ(mm) 2500x630x1240 ДxШxВ (mm)  2700x630x1240 
маса 150Kg 200Kg 


