【Teknik Özellikleri】
Ünite : Çift taraflı baskıyı tek seferde mümkün kılan çift baskı kafa ünitesi.
Senkronize Baskı : Senkronize veri transfer kontrolü sayesinde 2 kafa ünitesi ile baskı imkanı.

Otomatik Hizalama: Sürekli desen kontrolü sayesinde desen hizalama hatalarının otomatik ayarlanması.
Tansiyonlu Kumaş Besleme ve Sarma: Kumaş topunun yapısını bozmamak ve senkronize baskı için sürekli tansiyonlu besleme ve sarma.
Tansiyon Verisi: Farklı kumaşlar için tansiyon verisini kayıt etme ve hafızaya alma.
Bant Temizliği: Baskı bandı üzerine atılan boyaları aşağıdan ve yukarıdan temizleyen otomatik sistem.

Baskı Kafa Bakımı : Baskı kafasını verimli kullanmak için, kapalı sızdırmaz nemlendirme, boyayla temizleme ve silecek ile sıyırma.
Baskı kafa yüksekliği: Otomatik baskı kafa yüksekliği ayarlama.

Dünyada bir İLK!
Tek seferde "çift taraflı baskı"

Kontrol Sistemi: Sabit üretimi mümkün kılan Endüstriyel PLC kontrol sistemi.
Boya Besleme: Negatif basınçlı boya sistemi, boyadaki baloncuğu azaltan kıvrık pompa, anormal boya beslemesini önleyen koruma sistemi.
Kumaş Ayarı: Kumaşın kalınlığına göre ön ve arka yüzeyinin boya doygunluk ayarı.
Çift taraflı Üretim: Çift tarafa aynı desen, her bir yüzeye farklı varyant, her bir yüzeye farklı desen basma imkanı.
Veri Hizalama: Tanınamayan desen veri bilgilerini manuel olarak ayarlama imkanı.
Saçak Kontrolü: Kumaş Bandını sensörle sürekli kontrol imkanı, kumaşta kırışıklık veya saçak durumunda acil durma sistemi.
Baskı Takibi: Baskı yapılan tüm işleri takip ve görme imkanı.
Boya Maliyet İstatistiği: Otomatik boya kullanım miktarı ve maliyet hesaplaması.
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ÇİFT TARAFLI DİJİTAL BASKI MAKİNESİ

【Teknik Parametreler】
SDS1900

CE MODEL ADI
Ünite

Yukarı + Aşağı Kumaş bandı (kamera dahil)

Baskı Alanı

1800mm

Baskı Kafa Modeli

KYOCERA KJ4B

Baskı Kafa Adedi
Renk Adedi

MAKS. 8 Kafalı

MAKS. 16 Kafalı

8 Renk（C、M、Y、K、LM、LK、MAVİ、ORANJ）
2PASS (605×1200) 90㎡/ s

2PASS (605×600) 90㎡/ s
Baskı Hızı

3PASS (605×900) 60㎡/ s

3PASS (605×1800) 60㎡/ s

4PASS (605×1200) 45㎡/ s

4PASS (605×2400) 45㎡/ s

6PASS (605×1800) 30㎡/ s

6PASS (605×3600) 30㎡/ s

8PASS (605×2400) 23㎡/ s

8PASS (605×4800) 23㎡/ s

Kumaş Uzunluğu

100m

Kumaş Kalınlığı

10mm

Kumaş Tipleri

İpek ,kaşmir, yün, pamuklı, sentetik elyaf, karışım kumaş v.d.

Boya Türleri

Reaktif, Dipers, Asit, Pigment, Sublimasyon

RIP Yazılımı

Caldera Textile veya Neostampa harici

Çalışma Ortamı
Güç Kaynağı

Sıcaklık 20-28℃, Nem 50-70%
380V，50/60HZ, ( Makine 6.5KW, Kurutma 8KW）

Boyutlar

4865mm×3100mm (Gövde 216mm)×2315mm

Ağırlık

3250kg

Yeni
Ürün
2019
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SKYJET SDS1900 Senkronize Çift taraflı Tekstil Dijital Baskı Makinesi

Geleneksel baskı yöntemiyle kıyaslandığında, Dijital baskı renkleri
açıkça kusurlu bir işçilik göstermektedir.
Açıkçası; baskıdan kaynaklı kumaşın önü ile arkasındaki renk farkı, baskıda kafa geçiş şeritlerinin veya
noktalamalarının görülmesi, fonlu ve büyük desenlerde renk geçişlerinin homojen olmaması teknik kusurlardan
kaynaklı olabilir. Sorunu çözmek için çift taraflı tekstil baskı sistemi en iyi çözümdür.

Çift taraflı Tekstil baskı uygulamaları
İpek Eşarp/Fular
Çift taraflı tekstil baskı teknolojisi, geleneksel şablon baskı makinelerinin yerini
alabilir. Çift taraflı tekstil baskı yalnızca aynı renkle aynı deseni değil, aynı desenin
farklı varyantlarıyla elde etmeyi de sağlar. İpek fular için en iyi sanatsal
çözümdür.

Yünlü Tekstil

Bir kerede çift taraflı baskı teknolojisi
geleneksel ve dijital teknolojiyi bir alanda birleştirir.
SDouble teknolojisi, Dünya'da Benzersiz Çift Taraflı Baskı Teknolojisi oluşturmak için geleneksel ile dijital tekstil
baskısını bir alanda birleştirdi. Teknoloji tekstilde çift taraflı baskıyı bir kerede yapabilir, kumaşın ön ve arka
yüzeyinde renk farkı oluşturmaz, doğru hizalama, koyu renk ve spot renklerde mükemmel üretim sağlar. Teknoloji,
ipek, kaşmir, yün, pamuk ve karma kumaşta "Bir Seferde" çift taraflı tekstil baskı gereksinimlerini karşılayabilir ve
"aynı desen aynı renk, aynı desen farklı renk, farklı bir desen farklı renk" sanatını gerçekleştirebilir.

Zanaat Tipleri

Aynı Desen
aynı renk

Aynı Desen
farklı Varyant

Farklı Desen
farklı renk

Dijital tekstil baskıda en zor malzeme yündür. Yün pulları, mürekkebin liflere
nüfuz etmesinin etkisini durdurur ve aynı zamanda buharlaşmanın
homojenliğini de etkiler. Yünlü tekstil koyu görünür ve homojen olmaz.
Çift taraflı tekstil makinesi, yünlü kumaşın mükemmel görünüm ve dokusunu
sağlamak için aynı anda çift taraflı baskı işlemi gerçekleştirir.

Giyim Tekstili
İpek eşarp’ta geçirgenliği sağlamak kolaydır ancak arka ipek rengi tüysüz ise,
o zaman kötü görünür. “Aynı renkle aynı desen” sanatı burada sorunu çözüyor.
Ürünün önünde ve arkasında farklı desen kullanmak “farklı renk, farklı desen”
tekniği ile bir marka zor kopyalanabilir ürüne sahip olacaktır.

Dijital Boyama
Baskı Endüstrisindeki boyahanelerin ve dijital baskı merkezlerinin ürettiği
ürünlerin boyamadan kaynaklı çevre kirliliğine sebep olması, hükümetlerin
ciddi yeni çevre koruma yasaları düzenleyip biçimlendirmesine neden olmuştur.
Çift taraflı baskı “Dijital Boyama“ teknolojisi küçük üretimleri mümkün kılarken
kanalizasyon atıklarını da %50 azaltmanın yanı sıra geleneksel batik üretiminin
yerini alarak giyim sektörüne Dijital batik çözümünü getirir.

Ev Tekstili

World patenti (SDouble) bizim temel yetkinliğimizdir
“SKYJET” 15 yıllık çift taraflı baskı teknolojini geliştirme
tecrübesine ve Çin, Japonya, ABD, AB v.d. ülkelerdeki
çift taraflı baskı teknolojisi patentine sahiptir. Çift taraflı
tekstil baskısı sırasında işçinin müdahalesini azaltmak,
baskı verimliliğini arttırmak için fotografik otomatik tanıma
ve hizalama baskı teknolojisini geliştirdik. Bu Teknoloji
sayesinde geçirgen ve geçirimsiz baskılı kumaş
gerçek oldu.

Ev tekstili ürünlerinin çoğunun çift taraflı renge ihtiyacı vardır. Örneğin, çoğu
ihracat üretimlerinin değerini artırmak için, “ aynı desen farklı varyant” gibi çift
taraflı renkli çarşaf ve masa örtüsü de üretilebilir. “Aynı renkle aynı desen” perdesi
veya stor sanatsal zevki yükseltebilir. Ve artık bundan sonra, Havlu, mendil,
pazen battaniyesi v.b. ürünler Çift taraflı renkli bir çözüm bekliyor.

Kot Kumaşları
Kot kumaşları iplikten boyamalıdır. Çevreyi korumadan kaynaklı atık su deşarjı
sınırlandırılmış olsa da eskitme efekti almak için özel yıkamalar ve sıkıcı yöntemler
gerektirmektedir. Çift taraflı teknoloji yıkama yada baskı efektini ve arka tarafına
da ipliği boyalı görünmesini sağlar, bu da kot pantolonunu daha modern ve
yüksek seviyelere ulaştırır.

