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Електронни етикиращи везни 

Серия CL5500-D 
 
 

 
 
 
 
 
Везни Серия CL5500-D са решение за всеки тип 
магазини 

 
 

• Голям, среден или малък магазин 
• Хипермаркети 
• Предварително пакетиране и самообслужване 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     

   
 

LCD дисплей Лесна смяна на 
ролката с етикети

72 (144) бутона за 
бърз достъп

 Бутони за бърз достъп 

Мембранна клавиатура. 
Достъп до 144 PLU стоки  
(72 с директен достъп и 72 с 
двукратно натискане на бутон). 

 Принтер директ термал 

Високоскоростен термален 
принтер, поддържащ 
отпечатване на етикети и 
бележки.  
Скорост на печат: 100мм/сек. 
Разделителна способност: 
202dpi 

 Платформа 

Платформа от неръждаема 
стомана с борд. 

 Дисплеи 

Дисплеи, подходящи за 
всякакъв тип работна среда. 
Числов LCD (4/5/6/6) + 
Графичен LCD (32 х 202)

 Функционални бутони 

CL5500-D позволява 
програмиране на бърз достъп 
на специални 4 фунционални 
бутона според изисквания на 
потребителя. 

 Смяна на ролка 

Бърза и лесна подмяна на 
ролката с етикети или бележки. 

 Интерфейс 

Поддръжка на различни 
интерфейси като RS-232, PS2, 
RJ11, USB, Ethernet и др. 
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 Формати на етикет  Баркод 

Във везната са запаметени 40 формата 
на етикети.  
Освен това потребителят може да 
зададе още 20 формата, използвайки 
програма CLWorks. 
Може да изберете различен размер: 
- Безконечна лента или етикет; 
- Максимум 200мм дължина на етикета. 

Създават се почти 
всички типове баркод, 
например: UPC, EAN13, 
EAN13A5, I2OF5, 
CODE128, CODE39, 
CODE93, CODABAR, 
IATA2OF5, GS1 Databar 
и т.н. 

 Формати на етикет 

Опростен интерфейс за работа с 
везната. 
 
С помощта на програмата може да 
програмирате наименованията на 
стоките, цената, срока на годност, може 
да редактирате формата на етикета, 
бутоните на клавиатурата и още  
много неща. 

Код на стока 
Програмата позволява работа 
с кодовете на стоките от 
програма Excel. 

Етикет 
20 потребителски формата на 
етикет.  Лесно зареждане на 
етикета. 

Клавиатура 
Лесно може да настроите 
дизайна на клавиатурата и да 
го заредите във везната.  

Бърз достъп до менютата във везната 

Няма нужда да превъртате менютата едно след друго. С въвеждане на 4-цифрен код 
бързо и лесно достигате до желаното меню. Напр. „1120” е редактиране на име на  
стока. 

 ЖИЧНА И БЕЗЖИЧНА МРЕЖА 

● TCP/IP протокол 
● Специфична безжична мрежа IEEE802.11G 
● 64/128- битова WEP система за сигурност, WPA (TKIP), WPA-II 
● Жична и безжична мрежа One to One & Multi to Multi 
● Структура на мрежата за: 

- големи, средни и малки магазини 
- предварително пакетиране и самообслужване 
- Хипермаркети 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модел CL5500-D 
Капацитет 3/6 кг 6/15 кг 15/30 кг 
Деление 1/2 г 2/5 г 5/10 г 
Претоварване макс. капацитет + 9 деления 
Размери на платформата 380 х 270 мм 
Скорост на печата 100мм/сек 
Резолюция на печата 202dpi 

Размери на етикета Ширина: 40~60мм 
Дължина: 30~200мм 

Захранване AC 100~240V, 50/60Hz 
Работна температура -10°С - +40°С 
Тегло 13 кг 

 

  Брой Обхват 

Програмируеми данни 

PLU (стока) 3000 1~99999 
Съставки, 510 символа 999 1~999 
Потребителски баркод 99 1~99 

Отдел 99 1~99 
Вид такса 9 1~9 
Група 99 1~99 

Служител 31 1~31 
Отстъпка 99 1~99 
Произход 499 1~499 

Проследимост 99 1~99 
Кланица 99 1~99 

Месарница 99 1~99 
Проследимост държава 99 1~99 

Размер на етикета 45 фиксирано 
20 потребителски формат 

Изображение 14 1~99 
Клиент 99 1~99 

Символ за брой 8 1~8 
Рекламно съобщение 9 1~9 
X1, X2, Z1, Z2 доклади   

Вид плащане 7  
Съобщение за продажба 99 1~99 

Калоричност 99 1~99 
Таблица с данни за тара тегло 99 1~99 
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 КРАТКО ОПИСАНИЕ 

● Капацитет на паметта: 8000 кода и 1000 съставки 
● Бутони за бърз достъп: 72 директни + 72 с двукратно натискане 
● 40 фиксирани формата на етикет в паметта на везната 
● 20 програмируеми формата на етикет 
● Бърз принтер за отпечатване 
● Лесна смяна на ролката с етикети или бележки 
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