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SOLUÇÕES EM CODIFICAÇÃO

IMPRESSORA JATO DE TINTA CONTÍNUO (INK JET)

A GYSSCODING SYSTEM é especializada no fornecimento de soluções de marcação,
codi�cação e identi�cação de produtos para os mais variados segmentos.

Tel.:  (55) 11 5588-9090
Fax:  (55) 11 5588-9080 

gysscoding@gysscoding.com.br
www.gysscoding.com.br

Av. Engº. Armando de Arruda Pereira, 3902
CEP 04325-000 - Jabaquara - São Paulo - SP

GYSS 340 A GYSS 340 foi desenvolvida para atender aos mais exigen-

tes requisitos de impressão por jato de tinta contínuo. 

Combinando a facilidade de uso com desempenho estável 

e consistente, com grande sistema operacional, tela 

colorida de 10,4”, sensível ao toque, a tornam simples para 

operar e criar mensagens.

 A GYSS 340 utiliza tintas de secagem rápida, de ótima 

aderência, sendo apropriada para a realização de tarefas 

simples até as mais complexas.

 A GYSS 340 imprime fabricação, validade, lote, hora, logoti-

pos, códigos de barras, e textos em fontes de 5 a 32 pontos 

de altura, com altíssima qualidade.

 A GYSS 340 foi projetada para evitar custos ocultos, não 

utiliza módulos e códigos em consumíveis. É de baixa 

manutenção, com cabeça de impressão robusta, gabinete 

em aço inoxidável a prova d’agua, o que permite sua 

utilização em ambientes hostis de forma limpa e confiável.

Codificação livre  
de erros

Tela colorida sensível 
ao toque 10.4”, com 
estrutura de menus 
e pré visualização de 
mensagem, que oferecem 
criação de mensagens 
simples e rápidas. 

Operação  
livre de erros

A função de limpeza 
automática da cabeça 
impressora minimiza 
a necessidade de 
manutenção, e garante 
um desligamento livre de 
erros.

Menor tempo 
de parada

Manutenção reduzida 
ao mínimo. Não exige 
nenhum serviço até 2.500 
horas de funcionamento. 
Fácil acesso as partes 
internas, reduz o tempo 
de serviço.

Menor custo  
de funcionamento

Manutenção mínima, sem 
módulos ou caixa-filtros, 
caros para substituição. 
Consumíveis livres de 
códigos e senhas.

Mais fácil  
para o Operador

A interface baseada em 
ícones é muito fácil de 
usar. Qualquer operador 
consegue operá-la 
com alguns minutos de 
aprendizado.  
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Técnicos experientes e altamente quali�cados
Laboratório próprio     Peças de reposição     Consultas técnicas
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Funções da impressora

• Linhas de impressão:             Até 4 linhas 

• Máximo de gotas (Altura):           32 gotas

• Tamanho máx. dos caracteres:   20mm

• Capacidade de mensagens:        2000 mgs

• Caracteres máximo: 1667 caracteres/s 

• Velocidade máxima: 6 m/s

• Distancia de impressão: 15mm

Performance 

• Tela de 10.4”, colorida e sensível ao toque,

  interface Linux.

• Simples de criar mensagens e funções de

  operação simplificadas

• Simples botão de liga/desliga

• Limpeza automática da cabeça de impressão

• Indicadores de status da impressora

• Diagnostico completo na tela

• Sistema WYSIWYG: “What You See Is

  What You Get”, ou seja,  “O que você vê é o

  que você obtém”,  ferramenta utilizada para

  pré-visualização das mensagens, visando a

  diminuição dos erros de impressão.

• Armazenamento e Comunicação via USB

• Desempenho de impressão: SS, HS, UHS e HQ 

• Senha de proteção 

Características 

• Ampla formato de fontes: 5x6, 7x6, 9x8,

  14x12, 16x12, 24x18, 32x24.

• Sequencial, números e mensagens 

• Formato padrão e livre para código de turno

• Código de Barras: EAN 8, EAN 13, 2 OF 5,

  CODE 39, UPC-A

• Classificações codificadas por cores para

  distinguir os campos de mensagem

• Negrito de fabrica até 10x 

• Linguagem: Português, Inglês, Francês,

  Chinês, Espanhol, Persa, Polonês, Farsi

Características físicas

• Base e Gabinete:                     Aço Inoxidável

• Proteção:                      IP55

• Temperatura de trabalho:   5°C - 45°C 

• Humidade:                      90% Máx. 

• Tensão de Alimentação:    200-240V 50/60Hz

• Potência:                     150W 

• Peso:                                      31Kg

Comunicação 

• Entrada para codificador de eixo

  (Encoder)

• Entrada para sinal de impressão

• UBS

• Ethernet 

• Saída para alarme 

Cabeça de impressão

Dimensões

• Diferentes tamanhos de gota, 50µ 60µ e 70µ.

• 256M de armazenamento 

• Relógio e calendário interno, podendo ser

  ajustados pelo cliente. 

• Funções de altura, largura e retardo de

  impressão de fácil edição para uma melhor

  impressão.

• Criação e edição de mensagem, sem a

  necessidade de para o equipamento.

• Múltiplas opções de sinal de impressão.
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