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Modul vizualizace
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Vizuální podpora odebíraní vyřezaných dílů pomocí projektoru a monitoru – s rozšíířením ZCC o modul vizualizace mohou být 
vyřezané díly rychle a snadno označeny přímým inkjetovým popisem či polepeny vytištěnými štítky.

Modul  vizualizace  byl  vyvinut  pro 
zjednodušení  sledovatelnosti 
vyřezaných  dílů,  stejně  jako  pro 
zjednodušení  jejich  identifikace  a 
třídění  po  vyřezání.  Tento  modul 
umožňuje  různé  možnosti  vizualizace 
metadat úlohy a výrobních informací.

Projekční  systém  na  plotem  zobrazuje
 jednotlivé  k  sobě  patřící  díly  
shodnou barvou.  A  tímto  také  indikuje  
na  které  kusy  je  potřeba  aplikovat  
štítek  pro  pozdější  identifikaci.  K  
vizualizaci  může být použit i monitor.

Je  možná  též  kombice  projektoru  a 
monitoru. Modul vizalizace zajistí přehled
 nad vyřezanými díly po celý čas výroby a
 zjednoduší také skladovou logistiku,



Modul vizualizace

Kompatibilní se stroji S3, G3, D3.

Modul visualizace pro ovládání projektoru, monitoru, tiskárny etiket nebo 
inkjetové tiskárny Leibinger.

Maximální velikost monitoru (v kombinaci s projekcí)
• 40" pro stoly v šířce M,L        
• 65" pro stoly v šířce XL

Maximální velikost monitoru (bez projekce)
• 65"

Rychlé a snadné značení dílů štítky.

Přímé popisování dílů ikjedovou tiskárnou.

Podpora tisku linií a směrových šipek..

Vizuální podpora odebírání vyřezaných dílů.

Nožní spínač pro tisk etikety a posuv materiálu.

Vlastní rozložení štítků s textem a čárovými kódy.

.
 

Modul  vizualizace  může  také  ovládat 
tiskárnu  štítků  upevněnou  na  právé 
straně  plotru  nebo  stolu  prodloužení. 
Informace k tisku musí být obsžena jako 
metadata  v  ZCC  souboru  a  být  formou 
standardního  textu,  kódu  nebo  jako 
proměnná  (čas,  datum  nebo  název 
souboru).  Modul  vizualizace  obsahuje 
editor rozložení štítku.  Štíky mohou být 
v  různých  velikostech,  z  různých 
materiálů  a  s  různě  adhézními  lepidly. 
Tisk štítku a povolení  dalšího posuvu se
 spouští nožním spínačem.

Stolní tiskárna štítků

Upevnění tiskárny 
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Monitor
Také monitor může být využit pro vizuální
 podporu odebírání vyřezaných dílů, a to 
buď samostatně nebo v kombinaci s 
projektorem. Firma Zünd nabízí různé 
provedení stojanů pro montáž monitori, 
projektoru či jejich kombinace.

 díly  má  polepit  vytištěnými  štítky,  A  
také,  které  kusy  patří  k  sobě.  Uživatel 
definuje  barvy  dílů  patřících  k  sobě. 
Firma  Zünd  dodává  velké  množství 
držáků  projektorů  pro  projekci  do 
řezacího  okana  stroje,  na  plné  či 
poloviční prodloužení stolu 

Projekce  ukazuje  operátorovi,  které 
Projekční systém

 a  mohou  být  doplněny  o  QR  či 
datamatrix  kód,  proměnná  data  jako 
datum,  čas  či  název  souboru.  DPro 
popis  je  k  dispozici  výběr  z  různých

Leibinger Jet 3 up

Inkjetová  tiskárna  Leibinger  Jet  3  up 
může  být  instalována  na  Váš  plotr  
stejně  jako  jiné  nástroje  a  slouží  
automatickému značení přímo na řezané
díly.  Tištěná  informace  musí  být  
dostupná  v  ZCC  jako  textový  
popis importovaný  s  CAD  souboru

  typů  a  barev  inkoustů Leibinger.

Detaily Přínosy


