
SMS-900 – Geniş baskıları istenilen renkte ve sürede yerinde basabilme!

2,7 m’ye kadar baskı

Çoklu renk seçeneği

Yüksek çözünürlük

Geniş Endüstriyel Etiketleme Sistemi

Bakım etiketleri | İş sağlığı ve güvenliği etiketleri | Trafik yönetimi
Konteyner etiketleme | Tank ve gemiler | GHS işaretleme

Proses işaretleme | Uyarı tabelaları | Araç işaretleme

Endüstriyel işlerde kullanılan geniş ve kalıcı etiketlerin üretimi için tasarlanmıştır. SMS-900 ağır sanayi 
çevresi ve ağır iş yoğunluğu olan sektörlerde kullanılmak için üretilen, sağlam bir şekilde tasarlanmış 
mühendislik sistemdir.  Microsoft onaylı yazılıma sahip SMS-900; yüksek çözünürlükte, geniş baskı aralığına 
sahiptir. Mukavemeti yüksek malzemelerle birlikte, endüstriyel sembol ve işaretlerin olduğu büyük bir veri 
bankasına sahiptir. Sarf malzemeleri içerisinde çok sayıda renkli işaretlemelerin bulunduğu makine, A4 - A5 
genişliğinde baskı yapabilme özelliğine sahiptir. Otomatik makasıyla tüm dayanıklı vinil ve polyester 
etiketleriniz, 2,7 metreye kadar her türlü arzu ettiğiniz ebatlarda kesilecektir.  
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STANDART ETİKET ÖZELLİKLERİ:

 Endüstriyel Vinil (E300) - Standart yapıskan (ort. 3-5 yıl), dahili kullanım için ideal.  
    
 Premium Vinil (ST700) - Yüksek yapıskan gücüne sahip, dahili oldugu kadar harici olarak ta kullanılabilen dayanıklı endüstriyel etiket.

 High-Tack (HT700) - Yüksek yapışkan gücüyle,tutunma özelliği yüksektir. Toz tutmayan plastik, az yağlı yüzeyli maddeler,
yer/duvar/tavan karoları, tahta vb. gibi zorlu yüzeyler içindir.  

 Polyester (PT700) - Yüksek yapıskan gücüne sahip, plaka, boru makineleri ve diger dayanıklı uygulamalar için.

 Yüksek Sıcaklık (H250) - Tutunma özelligi yüksek, ekstra yüksek sıcaklık direncine sahiptir. 250°C'ye kadar olan yüzeylere
dogrudan uygulanabilir.

 
Soğuk Hava Etiketi: (CW200) - Yüksek yapıskan gücüne sahip, -25°C'ye kadar olan yüzeylere dogrudan uygulamalar için idealdir.

SMS-900 ile aşağıdaki etiketlerin tümünü kolayca tasarlayabilirsiniz!

Ücretsiz Demo için bizimle iletişime geçiniz.
Tel : +90 (216) 442 20 00      E-Posta adresi: info@dgs.com.tr 

İ Ş A R E T L E M E  S İ S T E M L E R İ



WARNING
Reset all AC Condensors before

turning on the system

Errors? Please call: 4556
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ÖZEL MALZEMELER:

Değiştirilebilir - Sökülebilir Etiket (RE300) - Manyetik etiket için iyi bir alternatiftir. Sadece metala degil ayrıca plastik, karton
ve ahsap yüzeylere de yapısan kolay sökülebilir etiketler. Lojistik için idealdir.  

Sökülebilir Etiket (R300) - Belirli süreli işaretlemeler için, yapıştırıldığı yerden kolay çıkartılabilir sökülebilir etiket.

Reflektör Etiketi (RT500) - İç ve dış  kullanımına uygun reflektörlü etiket.

Floresan Etiketi (FL500) - Yüksek görünürlükte floresan etiket.

Fotolüminesans Etiket (RG500) - Aydınlatma kesintilerinde görülebilir kalması gereken, güvenlik uyarıları verilmesi durumlarında
ışıyan vinil.

Etiketler (T100) - Ağır şartlar altında kullanılabilen yapışkansız, yırtılmaz etiket. Sürekli form ve özel kesimli malzemeleri mevcuttur.

Kalıp kesimli etiket - Mukavemeti yüksek endüstriyel etiketler. Farklı renk, kalite, şekil ve ölçülerde temin edilebilir. Yüksek yapıskan gücüne sahip, -25°C'ye kadar olan yüzeylere dogrudan uygulamalar için idealdir.

Etiket çeşitlerini içeren ücretsiz numune paketi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Tel : +90 (216) 442 20 00      E-Posta adresi: info@dgs.com.tr 

İ Ş A R E T L E M E  S İ S T E M L E R İ



SMS-900 BÜYÜK ve ÖNEMLİ mesajlar için

SMS 900, talep edildiği anda etiket ve işaretleme ihtiyaçları için, ideal bir çözümdür. 
Hızlı ve kolay kullanım; önemli iş güvenliği mesajlarını ve bir yeri kimliklendirmeyi dakikalar içerisinde yapmaya 
yardımcı olur.
Dayanıklı SMS 900’ün ağır işlere uygun yazıcı kafa, ağır işlere uygun kesici ve geniş ürün yelpazesi, büyük 
işaretler ve etiketlere acil ihtiyaç duyulduğunda, büyük bir avantaj sağlar.

Geniş ürün yelpazesini gözden geçirmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz!
www.dgs.com.tr

Güvenilir Sistem, En Güncel Yazılım!

• Geniş yazı ve dizayn yetenekleri ile profesyonel yazılım, 
• Hızı artırmak için kullanımı kolay “dizayn sihirbazı”,  
• Metin, barkod, çizgi, şekiller ve görselleri tasarlamak ve değiştirmek, 
• Çoklu alan bağlantısı için gelişmiş fonksiyonellik,
• Son mevzuat ve düzenlemelere uygun binlerce endüstriyel sembol ve ikon, 
• Zengin metin, çizgi stili, grup, otomatik yazı tipi boyutu, metin kutusu gibi gelişmiş dizayn araçları,
• Büyük etiketlerde gelişmiş yanyana ekleme özelliği (NiceLabel Pro)
• Database’den veri ekleme özelliği, (Excel, Access)
• Microsoft sertifikalı yazılım.

DGS Baskı Teknolojileri A.Ş.
Rebo Systems Türkiye Distribütörü
DGS Plaza Zümrütevler Mah. Atatürk Cad.
Filiz Sok. No:19 34852 Maltepe İstanbul

 0216 442 20 00
 0216 442 20 20
 www.dgs.com.tr

Yazıcı Özellikleri
Baskı Metodu Direkt Termal / Termal Transfer

Çözünürlük 300dpi

Hız Min. 25,4 mm/s Max. 102 mm/s (1 ~ 4ips)

Baskı Uzunluğu Max. 2700mm

Baskı Genişliği Max. 219,5mm

Ölçüler Uzunluk 504mm x Genişlik 440mm x Yükseklik 336mm

Ağırlık 23,2kg

Sensörler 1* İletici, 1 * Yansıtıcı, 1 * Yazıcı kafası, 1 * ribbon sonu 

Operasyon Arayüzü 1* Aç/Kapa düğmesi  / 6* düğme (Menü, Durdur, Besle, Yukarı, Aşağı, Seçim)

Bağlantı RS-232, USB, Ethernet, SD Card

Kurum Listesi CE, FCC, cTUVus, UL, CUL, RoHS, WEEE

Medya Tipi Rulo besleme, kalıp kesimli etiket, sürekli, yapışkansız tag

Ribon Tipi Wax, Resin, Wax/Resin


