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W ofercie handlowej założonej w 1986 r. taj-

wańskiej firmy ANSER, która jest obecnie 

jednym ze światowych liderów, dostarcza-

jącym rozwiązania służące do przemysło-

wego znakowania, opisywania i kodowa-

nia różnego rodzaju produktów, znaleźć 

można bardzo interesującą grupę drukarek 

atramentowych U2. Służą one do bezpo-

średniego znakowania produktów lub też 

ich opakowań. Warto przy tym zauważyć, 

że są to zarówno systemy stacjonarne, jak 

i mobilne. U2 jest wyjątkowym produk-

tem w swojej klasie, ponieważ gwarantuje 

najwyższą jakość drukowania i maksy-

malną niezawodność. W przeciwieństwie 

do innych systemów kasetowych głowica 

drukująca, jednostka sterująca, pojemnik 

z tuszem oraz wyświetlacz są zintegrowa-

ne w jednym urządzeniu. Zarówno w wersji 

stacjonarnej U2, jak i w U2 Mobile zastoso-

wano system DSND (Dual Switchable Noz-

zle Design) bazujący na podwójnej, przełą-

czanej w razie konieczności, dyszy. Jest to 

unikalne rozwiązanie oferujące najwyższą 

jakość druku z rozdzielczością na poziomie 

300 dpi. Prędkość drukowania dostosowuje 

się automatycznie do prędkości przesuwu 

ręki. Maksymalnie, przy najwyższej roz-

dzielczości, jest to 76 m/min. Przy niższej 

rozdzielczości prędkość drukowania jest 

wyższa. Z parametrem tym związany jest 

także ciężar urządzenia, który w tym przy-

padku jest niewielki i bez naboju wynosi 

około jednego kilograma. Przesuwanie U2 

Mobile po znakowanej powierzchni odby-

wa się z wykorzystaniem systemu niewiel-

kich rolek zintegrowanych z korpusem. 

Są one wyposażone w kolorowy pierścień 

służący do kontroli prostoliniowości prze-

suwu. Z kolei wygodny pistoletowy uchwyt 

zapewnia pewne prowadzenie urządzenia 

i jego stały kontakt z podłożem.

W przypadku drukarki stacjonarnej U2 

przy najwyższej rozdzielczości jest to 76 m/

min. Przy najniższej rozdzielczości pręd-

kość drukowania jest oczywiście wyższa.

Oprócz oznaczeń literowych i cyfro-

wych, jak data, czas, numer zmiany po-

zwala ono także na drukowanie kodów 

kreskowych i 2D oraz logo firmy. Niezwy-

kle istotny jest fakt, że może ono druko-

wać na różnych pod względem gładkości 

powierzchniach, nawet tak szorstkich jak 

drewno. W tym przypadku stosowany jest 

specjalny, odporny na promieniowanie UV 

i wodę atrament. Urządzenie pozwala na 

wykonywanie zarówno nadruków czar-

nych, jak i kolorowych. Dzięki systemowi 

szybkiej wymiany nabojów przestawienie 

się na inny kolor lub atrament odpowiedni 

do konkretnego materiału lub powierzchni 

jest łatwe i szybkie. Całe oznaczenie może 

składać się maksymalnie z czterech wier-

szy. Minimalna wielkość nadruku wynosi 

2,7 mm, natomiast maksymalna 12,7 mm.

Kieszonkowa zdalna 
klawiatura IR
Bardzo wytrzymała obudowa oraz wspo-

mniany system szybkiej wymiany nabojów 

atramentowych sprawiają, że U2 Mobile 

nadaje się doskonale do znakowania ele-

mentów, które odbywa się poza procesem 

produkcyjnym. Trzeba przy tym zazna-

czyć, że temperatura otoczenia, w której 

możliwe jest użytkowanie drukarki zawie-

ra się w przedziale od 5 do 40°C. Urządze-

nie zasilane jest dwoma akumulatorami 

typu Li-Ion, a pojemność każdego z nich 

wynosi 3700 mAh. Są one przeznaczone 

do ponownego ładowania, a ich czas pracy 

wynosi siedem godzin. Czas czuwania jest 

odpowiednio dłuższy i oscyluje w grani-

cach dziewięciu godzin. Z kolei w przypad-

ku urządzeń stacjonarnych montowane są 

one na solidnym, amortyzowanym zawie-

szeniu. Standardowymi rozwiązaniami 

umożliwiającymi programowanie druka-

rek U2 są czytnik kart SD oraz kieszonko-

wa zdalna klawiatura IR. Pierwszy system 

pozwala na szybki i łatwy import danych 

z komputera i jest jednocześnie elemen-

tem stanowiącym pamięć U2, w której za-

pisać można do 999 różnych tekstów. Na-

tomiast drugi umożliwia programowanie 

bezpośrednio w hali produkcyjnej. W opcji 

przewidziano także urządzenia służące 

do bezpośredniego połączenia drukarki 

ze skanerem kodów kreskowych lub wagą. 

Zaprojektowane oznaczenie widoczne jest 

na kolorowym wyświetlaczu o przekątnej 

2,8 cala z podświetleniem LED. Progra-

mowanie odbywa się w sposób intuicyjny, 

a interfejs umożliwia jego ciągły podgląd. 

Drukarka wyposażona została także 

w system alarmowy zbudowany w oparciu 

o świecące diody. Informuje on operato-

ra między innymi o poziomie atramentu, 

momencie rozpoczęcia drukowania, fazie 

procesu drukowania czy włączeniu lub 

wyłączeniu klawiatury IR.

Automatyczny przełącznik 
częstotliwości prądu zasilającego
Jeden z nowszych projektów ANSER ba-

zuje na cieplnej technologii drukowa-

nia TIJ (Thermal Inkjet Printing Tech-

nology). Obecnie jest to najbardziej 

efektywne pod względem kosztów oraz 

praktycznie niewymagające serwiso-

wania rozwiązanie w zakresie druku 

przemysłowego. 

Model oznaczony symbolem TM 

1000 drukuje teksty i grafiki o dużej 

rozdzielczości, a ich maksymalna wy-

sokość może wynosić 50 mm. Urządze-

nie charakteryzuje się niesamowicie 

wytrzymałą konstrukcją, dzięki cze-

mu sprawdza się w bardzo trudnych 

warunkach pracy. Zapewnia także 

wysokiej jakości nadruk na niestabil-

nych podłożach. TM 1000 należy do 

grupy drukarek stacjonarnych, więc 

instalowana jest, podobnie jak model 

zaprezentowany wyżej, na amorty-

zowanym zawieszeniu. W zależności 

od tego, która płaszczyzna produktu 

ma być znakowana, montowana jest 

na specjalnym stelażu do drukowania 

bocznego lub z góry. Przy maksymal-

nej rozdzielczości wynoszącej tak-

że 300 dpi pracuje ona z prędkością 

76 m/min. Standardowo urządzenie 

wyposażone jest w dwunastocalowy 

ekran dotykowy. Może także współ-

pracować ze standardowym lapto-

pem. Bardzo istotnymi funkcjami 

tej drukarki są: alarm w momencie 

wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń 

w pracy oraz Hot-Swap, czyli ochrona 

systemu przy szybkiej wymianie ka-

set z tuszem. Sygnalizowany jest tak-

że niski poziom tuszu oraz ciśnienie. 

TM 1000 zasilana jest prądem prze-

miennym o napięciu od 100 do 240 V 

i częstotliwości 50/60 Hz.

W Polsce wyłącznym przedstawi-

cielem firmy ANSER, której systemy 

zainstalowane są w liniach technolo-

gicznych najbardziej znanych produ-

centów z branży drzewnej na świecie, 

jest przedsiębiorstwo FMK z Kowar.   
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W przypadku drukarek atramentowych z grupy U2 
wykorzystano w praktyce innowacyjną cieplną technologię 
TIJ. Zastosowano w nich także system DSND bazujący 
na podwójnej, przełączanej w razie konieczności, dyszy.

Tomasz Bogacki

U2 Mobile może drukować na różnych pod względem gładkości powierzchniach, nawet tak 
szorstkich jak drewno. W tym przypadku stosowany jest specjalny, odporny na promieniowanie 
UV i wodę atrament.

TM 1000 drukuje teksty i grafiki o dużej rozdzielczości, a ich maksymalna wysokość może 
wynosić 50 mm. Urządzenie to charakteryzuje się niesamowicie wytrzymałą konstrukcją, 
dzięki czemu doskonale sprawdza się w bardzo trudnych warunkach pracy.
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