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ZZnnaaččííccíí  bbooddoovvýý  ssyyttéémm  JJEETT--PPEENN  

  
JJEETT--PPEENN::  fflleexxiibbiillnníí  aa  ppoouužžiitteellnnýý  vv  jjaakkéékkoollii  ppoozziiccii  

VVaarriiaabbiillnníí  bbeezzkkoonnttaakkttnníí  ssyyssttéémm  pprroo  oozznnaaččoovváánníí  sspprráávvnnýýcchh,,  ččii  kkvvaalliittaattiivvnněě  

sscchhvváálleennýýcchh  ddoobbrrýýcchh  ddííllůů  vvee  VVaaššíí  vvýýrroobběě..  

  
Se systémem JET-PEN typ 100 a 200, navrženém na základech současné INK jet 
technologie, Vám představujeme dvě systémové řady bezkontaktní technologie v nejvyšší 
kvalitě provedení.  
Bodový značící systém JET-PEN pracuje absolutně precizně a je velmi flexibilní, pracujebez 
tak typických inkoustových skvrn a jiných nepříjemných efektů. 
 
 

PPřřííkkllaaddyy  aapplliikkaaccíí  ppřřeessnnééhhoo  ppoouužžiittíí  JJEETT--PPEENN  ssyyssttéémmuu..  

- označování kvality a bezpečnosti    - řezné čáry z UV-inkoustu 
- označování dobrých a špatných kusů   - popisování jednotek 
- předznačení bodových svarů    - teplotní změny barev 
- označení detekovaných chyb    - barevné kódy 
- značení pomoci při instalaci    - označování délek 

 
 
Je Možno zvolit jakýkoli vzor bodového potisku, který je bezkontaktně značen na Váš výrobek v různé 

velikosti bodů závisející na jednotlivé aplikaci v rozmezí od 1 do 10 milimetrů. 
 

  
JJeeddnnoodduuššee  oozznnaaččíí  bbeezz  jjaakkééhhookkoollii  ddrruuhhuu  mmllhhyy..  BBeezzkkoonnttaakkttnníí,,  ppoouužžiitteellnnéé  vvee  

vvzzddáálleennoossttii  00,,11  aažž  4400  mmiilliimmeettrrůů  oodd  vvýýrroobbkkuu    vv  zzáávviisslloossttii  nnaa  kkoonnkkrrééttnníímm  ppoouužžiittíí..  
  
SSpprráávvnnéé  aa  ččiissttéé  zznnaaččeenníí  mmnnoohhaa  rrůůzznnýýmmii  bbaarrvvaammii,,  vv  ssoouuččaassnnéé  ddoobběě  sscchhooppnnéé  ffuunnggoovvaatt  
ss  jjaakkoouukkoollii  tteekkuuttiinnoouu  jjaakkoo  mmééddiieemm  ttaakk  ddlloouuhhoo,,  ddookkuudd  ssee  ddáá  jjeeššttěě  ppoovvaažžoovvaatt  zzaa  tteekkuuttiinnuu..  
  
IInnkkoouussttyy  aa  jjiinnéé  tteekkuuttiinnyy::  
Inkousty na savé i nesavé materiály (černý, červený, zelený, modrý  a další spec.typy) 
Pigmentové inkousty (bílý, žlutý, červený, zelený a další spec.typy) 
UV – Inkousty v různých provedeních 
Lepící, tmelící a pájecí nátěrové hmoty, oleje, základovky, koncentráty. 



 
Obchod montáží a servis strojních zařízení na značení a popis všech druhů výrobků a obalů. 

 
 Tel., fax: 325 651 073
IČO: 12518212    www.bohemia-znak.cz
DIČ: CZ5710060389 e-mail: info@bohemia-znak.cz
 

JJEETT--PPEENN  110000  
  
Kompletní provozuschopný značící systém 

JET-PEN 100 seskládá ze tří částí: 

1) elektronická řádící jednotka 

2) JET-PEN mechanismus s třímetrovým 

spojovacím kabelem 

3) Inkoustový systém, standardně litrový. Na 

přání možnost 20 litrový nerezový 

  

  
  

  

  

JJEETT--PPEENN  220000  
  
Rozšířitelný značící systém JET-PEN 200 má 

možnost zapojit až 4 JET-PEN mechanismy a 

každý pracuje samostatně. Možnost rozšíření 

až na 8 systémů typu JETZ-PEN 200 a jejich 

externí ovládání z počítače. 

  
  

UUkkáázzkkyy  vvhhooddnnééhhoo  ppoouužžiittíí  nnaaššeehhoo  zznnaaččííccííhhoo  ssyyssttéémmuu  JJEETT--PPEENN::  
  

      

zznnaaččeenníí  ppnneeuummaattiikk      zznnaaččeenníí  kkrryyttuu  mmoottoorrůů    rroobboottiizzoovvaannéé  zznnaaččeenníí  

  

                  

oozznnaaččoovváánníí  ššppaattnnýýcchh  kkuussůů                    zznnaaččeenníí  kkoovvůů        oozznnaaččoovváánníí  ddoobbrrýýcchh  kkuussůů  zznnaaččeenníí  pprrooffiillůů

    

TTeecchhnniicckkáá  ddaattaa::  
El. Napětí 220V, 50Hz; max. tlak vzduchu 1,6bar; jednotlivé body i spojité tečkování; 
standardní propojovací kabel 3 metry,na přání až 50 metrů; frekvence až do 1,4 KHz 
Váha: Ovládací panel 1,5 -3,3 kg 
  JET-PEN mechanismus 55 – 95g 
  Inkoustový systém 0,9 kg  


