KERAtex SP
by KERAjet

Single Pass Tekstil Dijital Baskı Makinesi

Textile single pass digital printer

Makinelerimiz daima çalısıyor!
,
Printers always working!

Herkes için Dijital Baskı

Digital printing for everyone

Keratex, küçük veya büyük ölçekli firma olsun,kendi
veya üçüncü şahıslar için yüksek veya az adetli
üretimlerini sorunsuz üretebilecekleri bir makine
teknolojisine sahiptir. Ne kadar hızlı baskı yapmak
istediğinize, ne kadar baskı kafası istediğinize,
kumaşın genişliğine, boyanın türüne ve tedarikçisine
aksesuarlara kadar kısaca her şeyin seçimini siz
yapıyorsunuz.

Keratex is the printer for everyone, no matter if you
are big or small, if you print for yourself or for third
parties, long runs or small productions, this is the
printer that listens to you. You decide how fast you
want to print, how many printheads you want, the
width of the fabric, the kind of ink, the ink supplier,
accesories, everything is your choice.

Şimdi sizlere ek olarak, piyasadaki en kompakt ve
erişilebilir tek geçişli baskı makinemiz, gözlerinizin
önüne bir olasılıklar dünyası açıyor. Yüksek üretimler,
şimdiye kadar yalnızca geleneksel baskı sistemleriyle
ve dijital sistemin tüm avantajlarıyla mümkündür.
Anlık tasarım değişikliklerini, rotasyon veya şablon
değiştirmeye gerek kalmadan çoklu siparişlerin
kesintisiz üretimleri. Kolay temizleme imkanı ve baskı
kafalarına hızlı erişim.

Now, in addition, with the most compact and
accessible single pass printer on the market, a
world of possibilities opens before your eyes. High
productions so far only possible with traditional
printing systems and with all the advantages of the
digital system. Instant design changes, non stop
productions of multiple orders without the need to
change rollers or screens. Easy maintenance and
fast access to the heads.

Biz makine üreten bir Ar-Ge firmasıyız ve KERAtex,
dijital baskıda 20 yıllık tecrübesiyle dünya çapında
5.000'den fazla kurulu makinenin sonucudur.
KERAtex'in
içindeki
her
şey,
makineyi
özelleştirmemizi sağlayan tescilli teknoloji olan
KERAjet tarafından üretilmektedir..

We are an R&D company which build printers and
KERAtex is the result of 20 years of experience in
digital printing and more than 5.000 printers installed
worldwide. everything inside KERAtex is made by
KERAjet, Proprietary technology that allows us
to customise the printer according to your needs,
quickly and efficiently.

Sloganımız “Makinemiz daima çalışıyor.
KERAtex kurulduktan ve çalıştıktan sonra önceliğimiz
baskıya devam etmesidir. Uluslararası teknik
departmanımız
bunu
mümkün
kılmak
için
hazırlanmıştır. Dahası, ekibinizi makinedeki tüm
gerekli işlemleri yapabilmek ve ekibinizi bağımsız
hale getirmek için eğitiyoruz.

“Printer always printing” is our motto. Once KERAtex
is installed and printing our priority is to keep it
printing. Our international technical department
is prepared to make it possible. Even more, we
will prepare your team to be able to handle all the
necessary operations in the printer and make them
independent

Serimizi üç genişlikte sunuyoruz:

The series is presented in three formats:

KERAtex SP 1800
■ KERAtex SP 2400
■ KERAtex SP 3400

■ KERAtex
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■ KERAtex

SP 2400

■ KERAtex

SP 3400

■

SPECIFICATIONS

TEKNİL ÖZELLİKLER
■ Baskı genişliği: 180/ 240/ 340 cm. (Ayarlanabilir)
■ Çözünürlük: 400 dpi yatay, dikey olarak yapılandırılabilir.
■ Renk sayısı: 1-12 (başlangıçta yapılandırılabilir ve kolayca
genişletilebilir).
■ Baskı kafası tipi: Fuji Dimatix Starfire 1024 (XS7S7M)
ayrılabilirve tamir edilebilir.
■ Damla boyutu: Kafa tipine bağlı olarak 7-21 / 12-36 / 27-81 pl.
■ Baskı hızı: dikey çözünürlüğe bağlı olarak 90m / dak.

■ Printing width: 180 / 240 / 340 cm. (customizable)
■ Resolution: 400 dpi horizontally, vertically configurable.
■ Number of colours: 1-12 (initially configurable and easily expandable).
■ Printhead type: Fuji Dimatix Starfire 1024 (XS7S7M) - detachable
and repairable.
■ Drop size: 7-21 /12-36 /27-81 pl depending on head type.
■ Printing speed: up to 90m/min depending on the vertical resolution.

KONVEYÖR

CONVEYOR

■ 1 um çözünürlükteki kelepçe ve lineer enkoder vasıtasıyla besleme
ölçüm sistemine sahip hassas konveyör bant.
■ Kumaşı bant üzerine sabitleyen ısıtmalı silindir.
■ Temizlik için yıkama alanındaki çift fırça ve çift sileceğe kolay
erişim imkanı.
■ Kayışın tamamen kuruması için sıcak hava bıçağı.
■ Erhardt - Leimer otomatik kumaş besleme ve merkezleme sistemi
■ Kumaş yüksekliğinin otomatik olarak algılanması.
■ Kumaş yüksekli k fonksiyonuna bağlı olan dinamik baskı
yüksekliğinin değişimi.
■ Programlanabilir durdurmalı otomatik dikiş dedektörü.
■ Kalıcı ve sürekli yapıştırıcı için yapıştırma bariyer .

■ Precision conveyor belt with feed measurement system by means of
clamp and linear encoder of resolution 1 um.
■ Heated roller to fix the fabric to the band.
■ Wash area with double brush and double squeegee easily accessible for
cleaning.
■ Hot air knife for total drying of the belt.
■ Automatic fabric centering system at the infeed Erhardt+Leimer
■ Automatic detection of fabric height.
■ Dynamic variation of the print height as a function of the fabric height.
■ Automatic seam detector with programmable stop.
■ Gluing barrier for permanent adhesive and possibility of continuous
gluing.

BOYA SİSTEMİ

INK SYSTEM

■ Her tür boya için açık sistem politikası: pigmentler, reaktifler,
direkt dispersiyonlar, süblimasyon dispersiyonları, asitler vb.
■ Enjektör seviyesinde tamamen devirdaim yapan boya sistemi.
■ Her bir boyanın bireysel basınç ve sıcaklık kontrolü.
■ Her boya sisteminde degazör ve çift filtre.
■ Bağımsız 80 Litre rahat boya yüklemesi için tanklar.
■ Hem dinlenme hem de baskı esnasında baskı kafalarından
boya püskürtme imkanı.
■ İstirahatte ve baskıda programlanabilir otomatik temizleme.

■ Open ink policy for all types of inks: pigments, reagents, direct disperses,

BASKI SİSTEMİ

SISTEMA DE IMPRESIÓN

■ Aşırı kumaş israfını önlemek ve baskı kalitesini artırmak için
renk modülleri arasında kısa mesafe.
■ Su soğutmalı ve özel korumalı elektronikler
■ Her renk modülü sonrasında boya buharını absorbe eden
alttan emiş sistemi.
■ Baskı alanını her zaman temiz tutmak için üstten emme.
■ Kolay bakım için her iki taraftan da çıkarılabilir çubuklar.
■ Kolay bakım için erişim alanı.
■ Dinlenme sürecinde baskı kafalarının altındaki gerekli nemi daimi
kılmak için sulu baskı kafa istasyonu.
■ Islak silecek ve / veya temassız otomatik Aspirasyon temizleme
sistemi.

■ Very small distance between colour modules to avoid excessive fabric

YAZILIM

SOFTWARE

■ Anlaşılması ve kullanımı kolay makine yazılımı.
■ Her baskı kafası pozisyonu ve boya yoğunluğunun kolay
ayarlanması.
■ Görüntü işleme ve diğer RIP yazılımlarıyla uyumlu çalışabilen
kendi RIP yazılımı.
■ Rahat üretim yönetimi ve geçmiş baskı takibi.
■ Uzaktan erişim ve bakım için bağlantı imkanı.
■ Baskı geçişlerindeki örtüşme ayarlarında dinamik adım.

■ Intuitive and agile machine operation software.

sublimation disperses, acids, etc.
■ Ink system with total recirculation at injector level.
■ Individual control of pressure and temperature in each ink.
■ Degasser and double filter in each ink system.
■ Independent 80 l. tanks for comfortable ink loading.
■ Spitting configurable both at rest and in printing.
■ Programmable automatic purging at rest and in printing.

waste and ensure print quality.
■ Electronics protected and water-cooled.
■ Lower suction after each colour module to absorb ink vapours.
■ Upper suction to always keep the printing area clean.
■ Removable bars on both sides for easy maintenance.
■ Access area for easy maintenance.
■ Rest station with water and capping system to always maintain the
necessary humidity under the printheads.
■ Automatic cleaning system by means of wet wiper and/or non-contact
aspiration.

■ Simple adjustment of position and printing intensity for each printhead.
■ Own RIP for image processing and compatibility with other RIP options.
■ Convenient management of production and export of historical.
■ Connection for remote access and maintenance.
■ Dynamic step and overlap adjustment between passes.

Bu katalogda yer alan bilgiler, entegre iyileştirmeler nedeniyle değişebilir.
The data contained in this catalog may be subject to change due to integrated improvements.

■ Özel Elektronikler

■ Proprietary electronics.

■ Açık Boya Sistemi

■ Open inks system.

■ Renk ve Baskı Kafa Adedi Seçimi

■ 100% conﬁgurable colors and printheads.

■ Devirdaimli onarılabilen Baskı Kafası

■ Printhead repairable with recirculation.

■ Esnek ve Adapte edilebilen Makine

■ Flexible and adaptable printer

■ Durmaksızın Yüksek Üretim Kapasitesi

■ High productions without stops

■ Kolay ve Erişilebilir Bakım İmkanı

■ Easy and accessible maintenance

TÜRKİYE SATICISI

BTC Bilgi Teknolojileri
15 Temmuz Mah. Gülbahar Cad.
Şehit Doğan Öztürk Sok. No.5 Güneşli
Tel : +90 212 4386506 Faks: +90 212 4386509
info@dijitalteknolojiler.com
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