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MODEL SP8600 

Průmyslové aplikace: 

Naše značkovací zařízení jsou používány pro identifikaci kabelů v mnoha průmyslových 
odvětvích, například: 

✓ nozvaděče | výroba rozvaděčů 
✓ výroba kabelových svazků 
✓ průmyslové instalace 
✓ výroba užitkových vozidel|  

letectví | stavba lodí 
✓ stavba kolejových vozidel 
✓ automobilový průmysl 

 

 

Použití: 
 
 

Model SP 8600 může úsporně značit a řezat různé typy 
hadic z PVC nebo smršťovací bužírky. 
Komerčně dostupné hadice na rolích lze individuálně 
zpracovat bez výrobních omezení. 

 
 

Použitelné hadice a velikosti: 
PVC hadice a smršťovačky 
vnější průměr: 2,0 – ca. 28,0mm 
stlačené naplocho: 2,0 – ca. 45,0mm 

  

Označené vzory:  
  

Cyrilické znaky 
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Pripojení k PC | USB 

 

Snadné připojení pomocí USB 
Přiložený software a doplňkový modul od společnosti PIK-AS umožňují: 

 

✓ efektivne využívání popisovacích údajů s náhledem obrazovky a oknom na odhalovaní 
chyb 

✓ použití písma systému Windows® 
✓ je možný tisk čárového kódu 
✓ tisk symboly, loga, speciální znaky 
✓ cyrilické znaky 

 

  

 
 
 

Použití bez počítače | Stand-Alone Version 

 
Připojení klávesnice umožňuje použití 
zařízení bez připojení k počítači. Pro 
snadné ovládání je k dispozici LCD 
displej s integrovanou pamětí. 
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Technické specifikace SP8600 
 

SYSTÉM POPISOVANÍ  hlavica pro tepelný tisk 

TYP HLAVY PRO TEPELNÝ TISK TPH933 

POUŽITÍ 
PVC hadice  
smršťovačky 

průměr od 2,0mm do 28,0mm 
stlačené naplocho až do šírky 45mm 

PÍSMO originální druhy písma CTK + PIK-AS Speciální písmo (volitelné) 

STANDARDNÍ PÍSMO  
(BEZ POUŽITÍ SOFTWARU, KTERÝ JE 
SOUČÁSTÍ DODÁVKY) 
 

VELIKOST PÍSMA & 
USPOŘADANÍ 

2,4 x 2,4 mm (HOR/VER) 1,8 x 1,8 mm (HOR/VER) 

2,4 x 1,2 mm (HOR/VER) 1,8 x 0,9 mm (HOR/VER) 

3,0 x 2,4 mm (HOR/VER) 2,0 x 1,2 mm (HOR/VER) 

5,0 x 3,0 mm (HOR)  2,7 x 1,2 mm (HOR) 

VČETNĚ ZNAKŮ 
číslic 0-9 
velké písmeno: A-Z | male písmeno: a-z 
značka + - / . etc. 

SPECIÁLNÍ PÍSMA 

1 
VELIKOST PÍSMA 2,4 x 2,4 mm (HOR) 3,0 x 2,4 mm (HOR) 

TYP PÍSMA 6 9 _ (podtržené) předinstalované 

2 
VELIKOST PÍSMA 4,0 mm | 5,0 mm | 5,5 mm 

TYP PÍSMA 6 9 _ (podtržené) předinstalované 

ČÍSLOVÁNÍ automatické číslování až 4-znaky 

DÁTOVÝ DISPLAY bílé  LCD podsvícení  (40 znaků x 4 řádky) 

PŘIPOJENÍ 3x USB 

PAMĚT max. 1000 řádku v hlavní paměti a rozšířené paměti volitelné 

VÝROBNÍ KAPACITA 
ca. 4900 kusov za hodinu (v režime hadice, 5 číslicx1 značková čiara na 20 mm dlhej 
hadici) 

PROUD/NAPĚTÍ 110-240 VAC, 50/60 Hz 

DIMENZIE 432 (D) x 280 (Š) x 302 (V) mm 

HMOTNOST 12,0 kg 

 

Software CTKPCMS pro Windows pro SP6600 

Součástí dodávky 

POŽADAVKY NA PC 

operační systém Windows 8.1/10 

hardware PC s funkcemi, který je doporučen pro každý OS a připojení USB 

RAM minimální kapacita doporučená pro každý OS nebo vyšší 

Pevný disk minimální kapacita doporučená pro každý OS nebo vyšší 

FUNKCE IDENTIFIKACE ČÁROVÝCH 
KÓDŮ 

symbolika symbolika kompatibilní s kódem 39 / další kódy na vyžádání 

velikost písma 40 bodov a viac 

kontrolní číslice mohou být připojeny zkušební číslice modulo 43 

odporúčaná aplikácia 
PVC hadice průměr od 4.0mm a větší (pouze pro označení čárového kódu), 
Etikety 

 

PIK-AS Austria speciální znaky (volitelné) 
 

 

 

Speciální loga na vyžádání 

 

Barevné pásky 
 

 

Ref. šírka (mm) dĺžka (mm) barva využití 

S611-20 20 200 černá 
PVC hadice 

S625-20 20 200 bílá 

S619-20 20 200 černá 
polyolefin smršťovačky 

S629-20 20 100 bílá 

speciální barvy na vyžádání 

 

 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

 

PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI 
NÁVOD K OBSLUZE 

* Technické zmeny vyhradené. Simbolické fotky               www.pikas.at 


