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Há mais de 40 anos, que a Hitachi desenvolve e fabrica impressoras de alto 
rendimento para a marcação industrial com base no sistema de jato de tinta 
contínuo (ICJ). As impressoras Hitachi CIJ permitem uma impressão confiável 
sem contato, mesmo a altas velocidades. Projetadas para imprimir datas, lotes, 
textos, logotipos, códigos de barras e DataMatrix, a nova série UX é a impressora 
a jato de tinta perfeita para qualquer aplicação de rastreabilidade.

Alta fiabilidade

Os produtos Hitachi são historicamente 
conhecidos por garantirem desempenhos 
extremamente seguros em ambientes 
agressivos. Todos os componentes 
principais são de fabricação própria. O 
uso de componentes próprios da Hitachi 
reforça os altos níveis de qualidade, 
fiabilidade e excelente qualidade/preço.

Economia

Devido ao novo sistema de economia de 
aditivos, que alcança o menor consumo do 
mercado e custos mínimos de manutenção, 
a série UX reduz drasticamente o custo total 
de operação (TCO) do equipamento.

Rede global de Serviços

Procura uma empresa global para trabalhar localmente? A Hitachi oferece a melhor 
solução. A Hitachi é uma empresa de reputação reconhecida, perspectiva global e com 
ampla experiência. Qualquer que seja a aplicação, a Hitachi tem uma solução semelhante 
em algum lugar do mundo, cujo conhecimento nos ajudará a realizar o trabalho da maneira 
mais eficaz. Somos especialistas em projetos além fronteiras para clientes multinacionais, 
coordenando fornecedores, fabricantes e OEMs em todo o mundo. Queremos garantir um 
excelente serviço aos nossos clientes, por isso trabalhamos com uma cuidadosa rede de 
distribuidores nacionais de nível superior. Os nossos distribuidores são especialistas no 
setor de codificação, que oferecem experiência e um serviço rápido, próximo e adaptado 
às suas necessidades específicas.

Conhecimento global e tratamento especializado: A chave para o sucesso.
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Sobre a série UX

RECUPERAÇÃO 
EFICIENTE DE TINTA

INTERFACE MUITO 
INTUITIVA

RECONHECIMENTO 
INTELIGENTE DE 

CARTUCHOS 

CABEÇAL RESISTENTE

SISTEMA DE 
CIRCULAÇÃO FIÁVEL

SISTEMA DE 
CARTUCHOS LIMPO E 

FÁCIL

A série Hitachi UX é líder incontestável para suas necessidades de impressão sem
contato.

A série Hitachi UX é a impressora escolhida para necessidades de impressão sem 
contato. A Série UX aprimora os produtos jato de tinta contínuos fi áveis e 
existentes da Hitachi e é versátil o sufi ciente para fornecer marcas líderes 
de mercado em alimentos, bebidas e laticínios, produtos de saúde 
e beleza e numa variedade de recipientes, desde batons de 
proteção labial até impressão de bolsas e tubos de PVC de 
grandes dimensões. 3



Fácil utilização

Recargas de líquidos à prova de erros e sem derramamentos 

Os cartuchos de tinta inteligentes reduzem a 
possibilidade de derramamentos perigosos  
de fluido durante o reabastecimento. De forma 
diferente, os cartuchos de tinta e solvente são 
facilmente identificáveis e dimensionados para 
caber no seu receptáculo respectivo.

Reconhecimento RFID **

A redução de erros é fundamental para aumentar o 
tempo de atividade e é por isso que a série UX 
agora dispõe de um sistema de reconhecimento 
RFID * para substituição de tinta e solventes.  
Uma análise rápida de cada cartucho permite ao 
sistema identificar o fluido em questão e informar  
o operador da sua compatibilidade.
* Identificação de rádio frequência 
** Não está disponível em alguns países
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Para reduzir o total de despesas operacionais 
e proteger o meio ambiente, projetamos uma 
embalagem exclusiva para tintas e aditivos. Os 
cartuchos de tinta e solvente são bons até à 
última gota e drenam completamente os seus 
respectivos reservatórios. Resultado: economia 
no consumo e supressão de despesas e 
tarefas relacionadas ao descarte de resíduos 
perigosos.

Eliminação simples e económica  
de resíduos

Os ícones na tela fornecem informações 
visuais simples para o operador. Os 
medidores de nível de tinta e make up 
mostram o nível atual de fluído e indicam 
quando é hora de substituir a tinta. Isso 
permite um uso mais eficiente da tinta,  
reduz o desperdício e contribui ainda  
mais para a redução de custos.

Informação Visual

i



Substituição de filtro sem ferramentas

Os filtros de tinta podem ser substituídos sem 
ferramentas, tornando o tempo de inatividade 
para manutenção praticamente nulo.Chega de 
paragens obrigatórias devido à manutenção do 
equipamento.

(Patente original da Hitachi: EP 226 1037 A1 / EP 230 5470 A1)

Cartão IC com função RFID

Com o novo cartão Hitachi IC, qualquer informação 
de login e impressão de dados pode ser tratada 
com rapidez, facilidade e segurança.

Login do Usuário
Ao digitalizar o cartão IC, apenas o usuário 
registrado pode aceder rapidamente sem inserir 
uma senha. Permite que configure diferentes níveis 
de usuário para evitar erros humanos.

Imprimir seleção de dados
Ao digitalizar o cartão IC, os dados de impressão 
podem ser enviados diretamente, evitando a 
seleção de dados incorretos que podem ocorrer 
manualmente.
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Interface intuitiva da máquina

Interface de usuário intuitiva

O ecrãn tátil TFT LCD de 10'4 polegadas 
fornece um ângulo de visão amplo e fácil 
e de operação intuitiva. Além disso, ao 
alterar as mensagens de impressão, uma 
função de visualização permite ao operador 
verificar na tela qual mensagem que será 
alterada para ajudar a evitar impressão 
incorreta.

Guia do Ecrã

A série UX apresenta um guia de soluções 
de problemas integrado e de fácil acesso, 
ajudando os operadores a encontrar 
facilmente respostas para problemas 
comuns e reduzindo o tempo de inatividade 
devido a problemas simples.

É possível fazer o backup das mensagens numa pen USB para uma transferência fácil e rápida para várias 
impressoras.

Gestão em vários dispositivos
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Variação
tamanho

Variação
densidade

Distorções
legíveis

Distorções
ilegíveis

Coincidência

Dicionário

Tipografia

Exemplo de padrões aceite Exemplo de padrões
errados

Não impressão

Rede

Gestão Remota Prática 

A ligação Ethernet é uma característica 
standart da série UX *. Além disso, as 
impressoras suportam a ligação em redes 
abertas, facilitando a integração com 
outros sistemas. A gestão coletiva através 
de um servidor permite que dois ou mais 
computadores comuniquem em rede de 
maneira rápida e fácil.

*Exceto UX-B

Sistema de Reconhecimento de 
erros de impressão

O Hitachi Vision System foi otimizado para 
trabalhar com caracteres típicos da matriz 
de pontos do jato de tinta.  Verifi ca o 
conteúdo de cada mensagem impressa 
instantaneamente enquanto permite 
variações típicas de caracteres CIJ, 
garantindo um nível ideal de qualidade 
de impressão.
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Cabeça de impressão durável e versátil

Design exclusivo de cabeça cônica

Instalar a cabeça de impressão à distância mínima possível 
do produto é a chave da impressão sem contato.
É por isso que projetamos uma nova cabeça cônica que 
permite que fique localizada a poucos milímetros do 
produto, obtendo uma impressão de qualidade mais alta  
do que nunca.

O cabeçal de impressão da série UX foi desenvolvido 
para durar, mantendo sua marcação e codificação em 
funcionamento nos ambientes mais severos. Abra o cabeçal 
de impressão e verá peças Hitachi de alta qualidade que 
resistem a ambientes adversos em que sua impressora está 
a funcionar, reduzindo o tempo de inatividade e aumentando 
a eficiência da impressora.

É a única impressora jato de tinta standard que 
imprime até 6 linhas de texto com uma única cabeça, 
ou a impressão de uma única linha com a matriz 
maior do mercado. A série UX também têm um novo 
sistema de controlo e impressão que garante extrema 
legibilidade de cada caracter, independentemente do 
seu tamanho.

Componentes de alta qualidade

Impressão flexível até seis linhas

O cabeçal de impressão da série UX está pronto para 
funcionar onde mais precisar. A série UX apresenta um novo 
acabamento em níquel-cromo *,proporcionando excepcional 
resistência à corrosão e aumentando a vida útil da cabeça 
de impressão em ambientes exigentes, incluindo lavagens e 
exposição a produtos químicos cáusticos.

Cabeça de impressão durável de Níquel-crómio

HQ

8
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Fiabilidade

No coração da impressora de jato de tinta da série 
UX está um sistema de circulação baseado numa 
membrana. Exclusivo da Hitachi, o sistema de  
diafragma da UX melhora drasticamente a fiabilidade 
e durabilidade do equipamento, originando uma 
redução no custo total do equipamento. 

Um viscosímetro dedicado fornece uma medida real 
da viscosidade da tinta, aumentando ainda mais a 
fiabilidade e o tempo de atividade.

O projeto da unidade de bomba com sucção intermi-
tente minimiza a evaporação de fluidos, obtendo o 
menor consumo de solvente do mercado. O modelo 
Premium UX-E também possui um Sistema de 
Redução de fluidos patenteada pela Hitachi que per-
mite um consumo excepcional de apenas 2,5 ml/h 
para tintas de base MEK (aproximadamente metade 
para tintas à base de etanol).

Durabilidade

A impressora modelo UX tem uma proteção IP-65,  
o que permite a sua integração numa variedade  
de ambientes de produção sem modificar os  
processos atuais de produção, como  
procedimentos de lavagem. A UX pode  
operar com temperaturas tão baixas como  
0° C até temperaturas tão altas como 45° C,  
o que significa que o modelo UX é capaz de tolerar a 
marcação numa uma ampla variedade de ambientes - 
sendo a escolha ideal para a maioria das instalações.

Alta  
temperatura 
até 45 ° C

Ambientes  
poeirentos

Resistente a  
jato de pressão

Baixa  
temperatura  
até 0 ° C

2.5 ml/h *
* Tinta Hitachi 1069k a 20° C

Unidade de circulação de tinta

Consumo mínimo de solvente e reduzido  
Custo Total de Operação (TCO)

Integração sem preocupações -  
Desenvolvida para ambientes exigentes
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Conexão ao futuro - Indústria 4.0

* Disponível para UX-D (D161W, D151W) e UX-P (UX-P161W)

A ODVA é uma organização de 
desenvolvimento de padrões e comércio, 

Michigan EUA

IT

OT

Aplicação

Operação no chão da fábrica

Rede de dados

Aplicação de 
dados / TI

Controle da 
impressora

Firmware SDC
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Conexão ao futuro - Indústria 4.0

O SDC adiciona uma nova maneira de os nossos clientes 
comunicarem com a impressora, permitindo construir uma 
ponte direta ao ERP corporativo ou a outros sistemas de 
gestão empresarial.Tradicionalmente, a ligação dos sistemas 
informaticos corporativos ao chão da fabrica apresenta muitos 
desafios. Geralmente, existe uma combinação complicada de 
softwares com problemas significativos de desempenho e 
suporte. Com o novo SDC, a Hitachi fornece uma ponte direta 
entre a TI e o chão da fabrica. 

Por exemplo: um profissional de sistemas pode facilmente 
extrair os dados necessários para a gestão das impressoras 
localizadas numa linha de produção sem ter um conhecimento 
profundo dos seus processos internos.

Protocolos de comunicação modernos

Ao utilizar os modernos protocolos abertos, como o OPC-UA, as impressoras Hitachi estão prontas para a 
próxima revolução da Indústria 4.0 / IoT. Esta conectividade de dados em estilo aberto permite que a 
impressora seja compatível com praticamente qualquer plataforma em rede, independentemente do 
sistema operativo. Além disso, as mais recentes impressoras UX* vêm 
equipadas com Ethernet/IP, OPC-UA, Modbus e Serial RS-232. Atualmente, 
a Hitachi é o primeiro fabricante de CIJ a obter a aprovação ODVA para 
Ethernet / IP.

Interface de resposta imediata 

A rapidez e potencia  do processador permite que a impressora * reaja instantaneamente às entradas do 
operador, proporcionando ao usuário uma experiência extremamente rápida. O guia intuitivo do interface 
parecerá familiar desde o primeiro uso.



Pigmentado - Alto desempenho para 
alto contraste

UX-P para tintas pigmentadas
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Controle permanente da circulação de tinta

Reservatório 
de tinta

Motor

Barra de 
agitação

Agitador 
magnético

Agitador elétrico

A impressora a jato de tinta pigmentada 
da série UX também incorpora um método 
de controle de circulação de tinta que 
permite que a tinta circule mesmo no modo 
de espera. Isso ajuda a impedir a fixação da 
tinta, aumentando a eficiência operacional e 
reduzindo ainda mais o tempo de inatividade 
em potencial.

Airless Stirring System

A maioria dos sistemas de jato de tinta 
pigmentada requer ar para evitar sedimentação 
e aglomeração, mas a impressora de jato de 
tinta UX-P conta com um sistema Magitar 
simples, porém altamente eficaz. 
Este sistema reduz o entupimento do filtro 
e do bico e elimina a necessidade de 
modificações dispendiosas no seu sistema 
de ar comprimido.

Magnético + Agitar = Magitar

A impressora UX foi projetada para 
marcação de alto contraste em superfícies 
escuras com tintas pigmentadas da mais 
alta qualidade. Aplicação típica em áreas 
que incluem peças de automação, cabos, 
tubos de plástico e componentes eletrónicos.
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Impressão flexível de oito linhas Impressão a alta velocidade

32 pontos

64 pontos

32 pontos

O cabeçal de impressão UX duplo agora 
oferece a capacidade de produzir 8 linhas 
de texto combinando duas boquilhas 
individuais  num design compacto. Além 
disso, utilizando a primeira técnica de 
controle de impressão “entrelaçada” da 
Hitachi no mercado, várias mensagens 
em linha são impressas de forma clara e 
legível, reduzindo ainda mais os erros de 
codificação devido à impressão incorreta.

O design inovador da Hitachi agora 
produz 64 pontos verticais de impressão, 
resultando em caracteres de grandes 
dimensões e a negrito. Isso torna a 
impressora UX de bocal duplo ideal 
para marcar logotipos de empresas, 
marcas UL ou qualquer outro padrão 
anteriormente inatingível com as cabeças 
de impressão tradicionais.

Duas boquilhas numa cabeça de impressão 
realizam a impressão  duas vezes mais 
rápida, do que pode rastrear numa linha 
de produção de alta velocidade, resultando 
numa impressão de alta qualidade, 
independentemente do número de linhas 
de impressão.

Um recurso exclusivo do novo Cabeçal de 
bocal duplo é a possibilidade de entrelaçar 
a impressão das duas boquilhas obtendo 
caracteres de um tamanho e nitidez 
inatingível por qualquer cabeçal simples. 
Uma conquista de especial relevância 
quando é preciso reconhecer caracteres 
à distância.

Image is for illustration purposes

Versátil em 64 pontos Impressão entrelaçada

Twin Nozzle ModelModelo de duplo bocal
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Modelo UX-B / Modelo UX-D / Modelo UX-E
65µm (Basico / Standart / Premium)
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UX Series UX-D161W (Standart)(Horizontal x Vertical)
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UX-E160W (Premium)
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Item
UX-B160W (Basico) UX-D161W (Standart) UX-E160W (Premium)

Tamanho da boquilha 65µm

Número máximo de linhas de impressão Até 3 linhas  Até 6 linhas 

Número máximo de caracteres de impressão Até 240 caracteres  
Até 240 caracteres (Opção: até 1.000 

caracteres)
Até 1,000 caracteres 

Fonte 
(Horizontal x Vertical)

4 x 5 -  

5 x 5   

5 x 7(8), 9 x 7(8)   

7 x 10   

11 x 11  (Apenas para a China)  (Apenas para a China)  (Apenas para a China)

10 x 12   

12 x 16   

18 x 24   

24 x 32 -  

30 x 40 -  

36 x 48 -  

Altura do caracter 2 - 10 mm

Dispositivo de exibição e entrada Ecran de design WYSIWYG TFT LCD (10,4 „cores), dispositivo de entrada fornecido com luz de fundo. Ecran tatil, com entrada de som

Idioma do ecran (2 idiomas selecionáveis) Inglês, chinês, coreano, tailandês, vietnamita, alemão, francês, holandês, italiano, espanhol, português, sueco, dinamarquês, grego, russo, 
tcheco, polonês, árabe, sérvio, turco, húngaro, búlgaro, catalão, romeno, finlandês, norueguês, esloveno

Taxa máxima de impressão (Caracter por segundo) 
(Fonte 5x5, espaço 1, 1 linha) Até 1,148 Até 1,148 (Opção: até 2.296) Até 2,296

Standard characters Alfanuméricos (A-Z, a-z, 0-9), símbolos (27) e espaço: Total 90

Padrões de usuário 50 padrões cada para matriz de pontos 200 padrões cada para matriz de pontos (50 padrões para fontes 30x40 e 36x48)

Funções de impressão Calendário, Contagem, Mistura de fontes, Password

Impressão de código de barras - code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128/EAN-128, GS-1 DataBar

Impressão 2D - Data Matrix (Alfabeto: 49 caracteres / Números: 98 caracteres), QR Code, Micro QR code

Capacidade de armazenamento de mensagens 150 Mensagens
300 Mensagens [Opção: até 2.000 
mensagens (depende do conteúdo 

dos dados)]

2,000 Mensagens (depende do conteúdo 
dos dados)

Sinal de entrada Detecção do alvo de impressão, pulso do 
codificador rotativo, (selecionável NPN / PNP)

Detecção do alvo de impressão, Paragem de impressão, Pulso do codificador rotativo, 
Impressão recíproca, Controle remoto (Rodar, Parar, LIGAR / DESLIGAR alta voltagem, 

Redefinir), (Selecionável NPN / PNP)

Sinal de saída Impressão pronta, Falha, Aviso (somente NPN) 
Impressão em andamento ou Impressão concluída, Online (NPN / PNP selecionável), 

Impressão pronta, Falha, Aviso (somente NPN)

Opção de interface de dados Opção (RS-232C com taxas de transmissão 
selecionáveis até 115.200 bps)

RS-232C com taxas de transmissão selecionáveis até 115.200 bps

Ethernet (Modbus/TCP, EtherNet/IP, OPC-UA) - IEEE802.3, 100BASE-T

Memória externa USB para armazenamento de dados do usuário

Comprimento do cabo da cabeça de impressão / 
ângulo 4m (em linha / 90 graus) 4m (em linha / 90 graus; Opção: 6m) 4m (em linha / 90 graus)

Faixa de temperatura operacional 0-45°C (tinta 1069K)*

Faixa de humidade de operação 30-90% RH (sem condensação)

Fonte de alimentação (seleção automática de 
tensão) AC100-120/220-240V±10% 50/60Hz 120 VA

Aprovação CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES CE, C-Tick

Dimensões (largura x profundidade x altura) 400 x 320 x 527 mm

Protecção internacional IP55 IP65

Peso aproximado 27kg

* Tipos de tinta e temperatura limitados.

Especificações padrão
Modelo

Ecrã táctil LCD

Interruptor de 
alimentação

Cabo da cabeça 
de impressão
4,000

Cabeça de impressão

320
400

527

40

40
235

Nota: As dimensões principais da unidade não incluem nenhum acessório.



Modelo UX-D
55µm (Alta velocidade) / 40µm (Pequenos caracteres)
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Ecrã táctil LCD

Interruptor de 
alimentação

Cabo da cabeça 
de impressão
4,000

Cabeça de impressão

320
400

527

40

40
235

Item
UX-D151W UX-D140W

Tamanho da boquilha 55µm 40µm

Número máximo de linhas de impressão Até 4 linhas  Até 4 linhas  

Número máximo de caracteres de impressão Até 1,000 caracteres Até 1,000 caracteres 

Fonte 
(Horizontal x Vertical)

4 x 5  

5 x 5  

5 x 7(8), 9 x 7(8)  

7 x 10  

11 x 11  (Apenas para a China)  (Apenas para a China)

10 x 12 - -

12 x 16  

18 x 24 **  

24 x 32 - 

30 x 40 - -

36 x 48 - -

Altura do caracter 2 - 7 mm 1 - 3,5 mm

Dispositivo de exibição e entrada Ecran de design WYSIWYG TFT LCD (10,4 „cores), dispositivo de entrada fornecido com luz de fundo. Ecran tatil, com entrada de som

Idioma do ecran (2 idiomas selecionáveis) Inglês, chinês, coreano, tailandês, vietnamita, alemão, francês, holandês, italiano, espanhol, português, sueco, dinamarquês, grego, russo, 
tcheco, polonês, árabe, sérvio, turco, húngaro, búlgaro, catalão, romeno, finlandês, norueguês, esloveno

Taxa máxima de impressão (Caracter por segundo) 
(Fonte 5x5, espaço 1, 1 linha) Até 3,173 Até 3,030

Standard characters Alfanuméricos (A-Z, a-z, 0-9), símbolos (27) e espaço: Total 90

Padrões de usuário 200 padrões cada para matriz de pontos

Funções de impressão Calendário, Contagem, Mistura de fontes, Password

Impressão de código de barras code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128/EAN-128, GS-1 DataBar

Impressão 2D Data Matrix (Alfabeto: 49 caracteres / Números: 98 caracteres), QR Code, Micro QR code

Capacidade de armazenamento de mensagens 300 Mensagens [Opção: até 2.000 mensagens (depende do conteúdo dos dados)]

Sinal de entrada PDetecção do alvo de impressão, Paragem de impressão, Pulso do codificador rotativo, Impressão recíproca, Controle remoto 
(Rodar, Parar, LIGAR / DESLIGAR alta voltagem, Redefinir), (Selecionável NPN / PNP)

Sinal de saída Impressão em andamento ou Impressão concluída, Online (NPN / PNP selecionável), Impressão pronta, Falha, Aviso (somente NPN)

Opção de interface de dados RS-232C com taxas de transmissão selecionáveis até 115.200 bps

Ethernet (Modbus/TCP, EtherNet/IP, OPC-UA) Modbus/TCP, Ethernet/IP, OPC-UA, IEEE802.3, 100BASE-T Modbus/TCP, IEEE802.3, 100BASE-T

Memória externa USB para armazenamento de dados do usuário

Comprimento do cabo da cabeça de impressão / 
ângulo 4m (em linha / 90 graus) 

Faixa de temperatura operacional 0-40°C (tinta 1069K)* 0-35°C (tinta 1069K)*

Faixa de humidade de operação 30-90% RH (sem condensação)

Fonte de alimentação (seleção automática de 
tensão) AC100-120/220-240V±10% 50/60Hz 120 VA

Aprovação CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES

Dimensões (largura x profundidade x altura) 400 x 320 x 527 mm

Protecção internacional IP65

Peso aproximado 27kg

*   Tipos de tinta e temperatura limitados.
** Consulte o seu Distribuidor para mais opções de atualização

Nota: As dimensões principais da unidade não incluem nenhum acessório.

Especificações padrão
Modelo
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Ecrã táctil LCD

Interruptor de 
alimentação

Cabo da cabeça 
de impressão
4,000

Cabeça de impressão

320
400

527

40

40
243

Item
UX-D110W

Tamanho da boquilha 100µm

Número máximo de linhas de impressão Até 4 linhas  

Número máximo de caracteres de impressão Até 1,000 caracteres 

Fonte 
(Horizontal x Vertical)

4 x 5 

5 x 5 

5 x 7(8), 9 x 7(8) 

7 x 10 

11 x 11 -

10 x 12 -

12 x 16 

18 x 24 

24 x 32 

30 x 40 -

36 x 48 -

Altura do caracter 2 - 20 mm

Dispositivo de exibição e entrada Ecran de design WYSIWYG TFT LCD (10,4 „cores), dispositivo de entrada fornecido com luz de fundo. Ecran tatil, com entrada de som

Idioma do ecran (2 idiomas selecionáveis) 
Inglês, chinês, coreano, tailandês, vietnamita, alemão, francês, holandês, italiano, espanhol, português, sueco, dinamarquês, grego, russo, 

tcheco, polonês, árabe, sérvio, turco, húngaro, búlgaro, catalão, romeno, finlandês, norueguês, esloveno

Taxa máxima de impressão (Caracter por segundo) 
(Fonte 5x5, espaço 1, 1 linha) Até 468

Standard characters Alfanuméricos (A-Z, a-z, 0-9), símbolos (27) e espaço: Total 90

Padrões de usuário 200 padrões cada para matriz de pontos

Funções de impressão Calendário, Contagem, Mistura de fontes, Password

Impressão de código de barras code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128/EAN-128, GS-1 DataBar

Impressão 2D Data Matrix (Alfabeto: 49 caracteres / Números: 98 caracteres), QR Code, Micro QR code

Capacidade de armazenamento de mensagens 300 Mensagens [Opção: até 2.000 mensagens (depende do conteúdo dos dados)]

Sinal de entrada 
Detecção do alvo de impressão, Paragem de impressão, Pulso do codificador rotativo, Impressão recíproca, Controle remoto 

(Rodar, Parar, LIGAR / DESLIGAR alta voltagem, Redefinir), (Selecionável NPN / PNP)

Sinal de saída Impressão em andamento ou Impressão concluída, Online (NPN / PNP selecionável), Impressão pronta, Falha, Aviso (somente NPN)

Opção de interface de dados RS-232C com taxas de transmissão selecionáveis até 115.200 bps

Ethernet (Modbus/TCP, EtherNet/IP, OPC-UA) Modbus/TCP IEEE802.3, 100BASE-T

Memória externa USB para armazenamento de dados do usuário

Comprimento do cabo da cabeça de impressão / 
ângulo 

4m (em linha / 90 graus) 

Faixa de temperatura operacional 0-35°C (tinta 1069K)*

Faixa de humidade de operação 30-90% RH (sem condensação)

Fonte de alimentação (seleção automática de 
tensão)

AC100-120/220-240V±10% 50/60Hz 120 VA

Aprovação CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES

Dimensões (largura x profundidade x altura) 400 x 320 x 527 mm

Protecção internacional IP65

Peso aproximado 27kg

* Tipos de tinta e temperatura limitados.

Especificações padrão
Modelo

Nota: As dimensões principais da unidade não incluem nenhum acessório.



Modelo UX-P
65µm (Pigmentado)
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Ecrã táctil LCD

Interruptor de 
alimentação

Cabo da cabeça 
de impressão
4,000

Cabeça de impressão 235

320
400

527

40

40

Item UX-P161W

Tamanho da boquilha 65µm

Número máximo de linhas de impressão Até 6 linhas  

Número máximo de caracteres de impressão Até 1,000 caracteres 

Fonte 
(Horizontal x Vertical)

4 x 5 

5 x 5 

5 x 7(8), 9 x 7(8) 

7 x 10 

11 x 11  (Apenas para a China)

10 x 12 

12 x 16 

18 x 24 

24 x 32 

30 x 40 

36 x 48 

Altura do caracter 2 - 10 mm

Dispositivo de exibição e entrada Ecran de design WYSIWYG TFT LCD (10,4 „cores), dispositivo de entrada fornecido com luz de fundo. Ecran tatil, com entrada de som

Idioma do ecran (2 idiomas selecionáveis) 
Inglês, chinês, coreano, tailandês, vietnamita, alemão, francês, holandês, italiano, espanhol, português, sueco, dinamarquês, grego, russo, 

tcheco, polonês, árabe, sérvio, turco, húngaro, búlgaro, catalão, romeno, finlandês, norueguês, esloveno

Taxa máxima de impressão (Caracter por segundo) 
(Fonte 5x5, espaço 1, 1 linha)

Até 2,083 (JP-W89 Ink)

Standard characters Alfanuméricos (A-Z, a-z, 0-9), símbolos (27) e espaço: Total 90

Padrões de usuário 200 padrões cada para matriz de pontos

Funções de impressão Calendário, Contagem, Mistura de fontes, Password

Impressão de código de barras code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128/EAN-128, GS-1 DataBar

Impressão 2D Data Matrix (Alfabeto: 49 caracteres / Números: 98 caracteres), QR Code, Micro QR code

Capacidade de armazenamento de mensagens 2.000 Mensagens (depende do conteúdo dos dados)

Sinal de entrada 
Detecção do alvo de impressão, Paragem de impressão, Pulso do codificador rotativo, Impressão recíproca, Controle remoto 

(Rodar, Parar, LIGAR / DESLIGAR alta voltagem, Redefinir), (Selecionável NPN / PNP)

Sinal de saída Impressão em andamento ou Impressão concluída, Online (NPN / PNP selecionável), Impressão pronta, Falha, Aviso (somente NPN)

Opção de interface de dados RS-232C com taxas de transmissão selecionáveis até 115.200 bps

Ethernet (Modbus/TCP, EtherNet/IP, OPC-UA) Modbus/TCP, EtherNet/IP, OPC-UA, IEEE802.3, 100BASE-T

Memória externa USB para armazenamento de dados do usuário

Comprimento do cabo da cabeça de impressão / 
ângulo 

4m (em linha / 90 graus) 

Faixa de temperatura operacional 0-40°C (tinta JP-W89)*

Faixa de humidade de operação 30-90% RH (sem condensação)

Fonte de alimentação (seleção automática de 
tensão)

AC100-120/220-240V±10% 50/60Hz 120 VA

Aprovação CE, UL, cUL, RCM, FCC, ICES

Dimensões (largura x profundidade x altura) 400 x 320 x 527 mm

Protecção internacional IP65

Peso aproximado 27kg

Especificações padrão
Modelo

* Tipos de tinta e temperatura limitados.

Nota: As dimensões principais da unidade não incluem nenhum acessório.



Modelo UX-Twin 
65µm (Bocal duplo)
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*  Ao imprimir logotipos, verifique se a imagem é aceitável para a associação ou organização.

Boquilha 2

Boquilha 1

Boquilha 1

Boquilha 2

Boquilha 1

(2 line 
Inglês)

Boquilha 2

(2 line 
Árabe)

Boquilha 1
(4 Linha)
Boquilha 2

(4 Linha)

Boquilha 2

Boquilha 1

Boquilha 2

Boquilha 1
Fonte: 5x7, 12x6

Fonte: 5x8, 12x6

              Fonte: 7x10

             Fonte: 5x8

Fonte: 7x10

Fonte: 5x7

Boquilha 2

Boquilha 1

Boquilha 2

Boquilha 1

Boquilha 2

Boquilha 1

Boquilha 2

Boquilha 1

40 pontos 48 pontos 64 pontos 64 pontos

Boquilha 2
Boquilha 1

Fonte: 5x7

Boquilha 2
Boquilha 1

Boquilha 2

Boquilha 1

Fonte: 5x7 Fonte: 5x7

Boquilha 2

Boquilha 1

Boquilha 2

Boquilha 1
Fonte: 12x6, 7x5

Fonte: 24x32, 5x7

Boquilha 2

Boquilha 1

Boquilha 2

Boquilha 1
Fonte: 15x15, 5x7 Fonte: 16x36, 5x7

Amostras de impressão padrão

Impressão de alta 
velocidade

Impressão em 
2,3 linhas

Impressão em várias 
linhas (4 linhas, 8 

linhas)

Mistura de pontos

Logotipos*

Caracteres em 
negrito

Caracteres de 
chaminé

Caracteres invertidos 
(impressão DIN)

Códigos de barras, 
códigos QR e matriz 

de dados

2 LIN
H

A

2 LIN
H

A

2 LIN
H

A

3 LIN
H

A

4 LIN
H

A

8 LIN
H

A

Boquilha 2

Boquilha 1

Boquilha 2

Boquilha 1
160m/min, Fonte: 5x7 200m/min, Fonte: 5x7



23

Item
UX-D860W

Tamanho da boquilha 65μm

Número máximo de linhas de impressão Até 8 linhas  

Número máximo de caracteres de impressão Até 1,000 caracteres 

Fonte 
(Horizontal x Vertical)

4 x 5 

5 x 5 

5 x 7(8), 9 x 7(8) 

7 x 10 

11 x 11  (Apenas para a China)

10 x 12 

12 x 16 

18 x 24 

24 x 32 

30 x 40 

36 x 48 

48 x 64 

Altura do caracter 2 - 21 mm

Dispositivo de exibição e entrada Ecran de design WYSIWYG TFT LCD (10,4 „cores), dispositivo de entrada fornecido com luz de fundo. Ecran tatil, com entrada de som

Idioma do ecran (2 idiomas selecionáveis) 
Inglês, chinês, coreano, tailandês, vietnamita, alemão, francês, holandês, italiano, espanhol, português, sueco, dinamarquês, grego, russo, 

tcheco, polonês, árabe, sérvio, turco, húngaro, búlgaro, catalão, romeno, finlandês, norueguês, esloveno

Taxa máxima de impressão (Caracter por 
segundo) (Fonte 5x5, espaço 1, 1 linha)

Até 2,296 por bico

Standard characters Alfanuméricos (A-Z, a-z, 0-9), símbolos (27) e espaço: Total 90

Padrões de usuário 200 padrões cada para matriz de pontos (50 padrões para fontes 30x40 e 36x48)

Funções de impressão Calendário, Contagem, Mistura de fontes, Password

Impressão de código de barras code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128/EAN-128, GS-1 DataBar

Impressão 2D Data Matrix (Alfabeto: 49 caracteres / Números: 98 caracteres), QR Code, Micro QR code

Capacidade de armazenamento de 
mensagens 

Até 2.000 Mensagens (depende do conteúdo dos dados)

Sinal de entrada 
Detecção do alvo de impressão, Paragem de impressão, Pulso do codificador rotativo, Impressão recíproca, Controle remoto 

(Rodar, Parar, LIGAR / DESLIGAR alta voltagem, Redefinir), (Selecionável NPN / PNP)

Sinal de saída Print in progress or Print complete, Online (NPN / PNP Selectable), Print ready, Fault, Warning (NPN Only)

Opção de interface de dados RS-232C com taxas de transmissão selecionáveis até 115.200 bps

Ethernet (Modbus/TCP, EtherNet/IP, OPC-UA) IEEE802.3 , 100BASE-T

Memória externa USB para armazenamento de dados do usuário

Comprimento do cabo da cabeça de 
impressão / ângulo 

4m (em linha / 90 graus) 

Faixa de temperatura operacional 0-40° (tinta 1072K)*

Faixa de humidade de operação 30-90% RH (sem condensação)

Fonte de alimentação (seleção automática 
de tensão)

AC100-120/220-240V±10% 50/60Hz 150VA

Aprovação CE, UL, cUL, RCM, FCC, ICES

Dimensões (largura x profundidade x altura) 400 x 395 x 527 mm

Protecção internacional IP55

Peso aproximado 34kg

* Tipos de tinta e temperatura limitados. Ecrã táctil LCD

Interruptor de 
alimentação

Cabo da cabeça 
de impressão
4,000

Cabeça de impressão 280

395

400

527

56

45

Especificações padrão
Modelo

Nota: As dimensões principais da unidade não incluem nenhum acessório.
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A Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. (Hitachi) não se responsabiliza por nenhuma perda de fabricação 
ou qualquer dano no produto devido a problemas ou mau funcionamento da impressora a jato de tinta. 

A Hitachi desenvolve continuamente os seus produtos. Reserva-se o direito para alterar os projetos e/ou 
especificações sem aviso prévio. A informação deste folheto está sujeita a alterações sem qualquer aviso prévio.

Trébol Group Providers Portugal, Lda.
Praceta Maria Lamas, N°10, Atelier
2695-060 Bobadela, Loures
Tel: +351 218 091 554
info@trebolgroup.pt
www.trebolgroup.pt

Distribuidor Oficial em Portugal


