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Електронни етикиращи везни 

Серия CL5000 
 
 

           
 

 
  
Везни Серия CL5000 са решение за всеки магазин 

 
 

• Големи, средни и малки магазини 
• Предварително пакетиране и самообслужване 
• Хипермаркети 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ           
                                                
Дисплей – VFD и LCD    Принтер и Етикети                 
VFD дисплеят се използва за изобразяване Високоскоростен принтер (100мм/сек) – 
на тара, тегло, единичната цена и крайната Лесно достъпна касетка за смяна на  
цена. ролката с етикети.   
LCD дисплеят се използва за изобразяване 
на всички програмни менюта, PLU имена, 
съобщения и т.н. 

  
 
Бутони за бърз достъп         Формати на етикетите       
Може да се насладите на удобството на Във везната са запаметени 40 формата на 
меките бутони. Извиквате стоките чрез  етикети. Освен това потребителят може да 
двукратно натискане на съответния бутон.  зададе още 20 формата, използвайки 

  програма CLWorks. 
 Може да изберете различен размер: 

- Лента/етикет 
- Максимум 120мм дължина на етикета 

e-mail: atark@mail.orbitel.bg, web site: www.atark-bg.com 
Шоурум: София, жк "Лагера" бл.44 - партерен етаж, тел. 02 / 951 5297 
Производствена база и сервиз: София, ул. "Индустриална" №11,  
тел. 02 / 917 8649, 936 8078 

Компактна настолна везна
48(96) бутона за бърз достъп

Елегантна везна с изнесен дисплей 
72(144) бутона за бърз достъп 

Везна с голям изнесен дисплей Въртяща се висяща везна  
72(144) бутона за бърз достъп 72(144) бутона за бърз достъп 
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Памет    Баркод                   
Стандартната памет позволя запис Създават се почти всички типове баркод,  
на 3000 кода на стоки. например :  
Разширената карта памет увеличава броя UPC, EAN13, EAN13A5, I2OF5, CODE128,  
им на 10000 кода на стоки.     CODE39, CODE93, CODABAR, IATA2OF5 
 
Система на менюто     
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. 
 
  
 
 
 
ПРОГРАМАТА CLWorks           
 
Опростен интерфейс за работа с везната. 
 
С помощта на програмата може да програмирате наименованията на стоките, срока на 
годност, може да редактирате формата на етикета, бутоните на клавиатурата и още  
много неща. 

 
 
 
 
 
 

 
ЖИЧНА И БЕЗЖИЧНА МРЕЖА          
 
● TCP/IP протокол 
● Специфична безжична мрежа IEEE802.11B 
● 64/128- битова WEP система за сигурност 
● Жична и безжична мрежа One to One & Multi to Multi 
● Структура на мрежата за: 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

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

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

Лесно може да настроите 
дизайна на клавиатурата. 
Поддържат се и цветни 
изображения. 

пряка връзка 

жична и безжична мрежа връзка на няколко устройства 



ХАРАКТЕРИСТИКИ    Принтер и Етикети                 
● Капацитет на паметта 
   - Стандартно: 3000 кода и 1000 съставки 
   - Опция: 10000 кода и 2000 съставки 
● Бутони за бърз достъп 
   - Стандарт: 96 (48 х 2[shift]) 
   - Изнесен дисплей: 144 (72 х 2[shift]) 
   - Висяща: 144 (72 х 2[shift]) 
● Графичен LCD дисплей 
● Наименование на артикул, съобщение, 
текст на менюто 
● Съобщения: 9 бр. (ляв и десен Shift) 
 
СПЕЦИФИКАЦИИ       
 
Модел CL5000 

Капацитет, кг 6/15 15/30 
Деление, гр 2/5 5/10 
Макс. тара, кг -5,998 -9,995 
Претоварване макс. капацитет + 9 деления
Размери на 
платформата 

382 х 246 мм 

Скорост на 
печата 

100мм/сек 

Резолюция на 
печата 

202dpi 

Размери на 
етикета 

Ширина: 40~64мм 
Дължина: 30~120мм 

Шрифтове 

Big/Medium/Small size, Italic, 
Bold, Under line, Through 
line, Double through line, 
Reverse, Shade, Outline 

Захранване AC 100~240V, 50/60Hz 
Консумация макс. 90W 
Работна 
температура 

-10°С - +40°С 

модел B: 10,5 
модел Р: 12,0 
модел R: 11,2 

Тегло, кг 

модел Н: 14,2 
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