
CYFROWY SYSTEM  
BROSZURUJĄCY 350

ŚREDNIONAKŁADOWY SYSTEM BROSZURUJĄCY  
DEDYKOWANY DLA DRUKU CYFROWEGO

Wykorzystanie kodów kreskowych do kontroli dokumentów personalizowanych
Łatwe programowanie i zarządzanie za pomocą kontrolera PC

Wsparcie dla wielu systemów druku cyfrowego

Broszury, raporty, katalogi,  
newslettery, cenniki.



	  

Ekonomiczny, średnionakładowy 
Cyfrowy System Broszurujący 350, 
składający się z podajnika arkuszy  
DSF-2200, modułu broszurującego 
DBM-350 oraz Trymera DBM-350T, 
stanowi idealne rozwiązanie  
dla szerokiego spektrum zastosowań 
obsługi cyfrowych wydruków  
czarno-białych jak i kolorowych.

Separacja boczna arkuszy Kontroler PC

Korzyści niezależnego systemu 
broszurującego:

Obsługa wielu urządzeń cyfrowych  
oraz wielu typów dokumentów.
Nie stanowi ograniczenia dla szybkości 
urządzeń drukujących.

Wydajność systemu jest typowo 2-3 razy 
wyższa niż urządzeń drukujących. Pozwala 
to na obsługę prac pochodzących z wielu 
urządzeń w tym samym czasie. 

Broszury o małych lub nietypowych 
wymiarach mogą być drukowane jako 
2 użytki na stronie (2-up). Pozwala to 
na zwiększenie wydajności systemu 
przy jednoczesnej redukcji kosztów 
drukowania. 

Rozwój twojego biznesu jest wspierany 
przez wymienne moduły i funkcje 
systemu. 

Łączenie w jedną całość arkuszy 
pochodzących z różnych procesów 
produkcji. 

Wykorzystanie systemu broszurującego 
i urządzeń drukujących jest całkowicie 
niezależne.

Wykorzystanie kodów kreskowych 
do kontroli pracy i zapewnienia 
bezpieczeństwa informacji. 

Obsługa systemu może być wykonywana 
przez operatora w trakcie procesu 
drukowania. 

Obsługuje wydruki 

z różnych maszyn 

cyfrowych

Dokumenty  

ze zróżnicowanymi 

danymi i różną ilością 

arkuszy w zestawie

Łączenie wydruków kolorowych 

i monochromatycznych

Zarządzanie produkcją  

z komputera

Dokumenty personalizowane

System obsługuje wiele formatów broszur

Zgniatanie 
grzbietu

Obcinanie 
czołowe

Falcowanie Szycie Zbieranie Zarządzanie 
produkcją



Kontroler PC Sekcja szycia Wysuwany podajnik arkuszy

PODAJNIK ARKUSZY DSF-2200

Choć urządzenia do druku cyfrowego  
są w stanie wydrukować i ułożyć w zestawy 
prace, to jednak znacząco spowalniają 
proces ich wykończenia. Z reguły jest to mało 
ekonomiczne i powolne rozwiązanie. Dwie 
tace podające modułu DSF-2200 pozwalają 
na połączenie okładek drukowanych 
na różnych urządzeniach z całym 
dokumentem drukowanym na urządzeniu 
cyfrowym. Cały system produkcji przebiega 
szybko, szybciej niż sam proces drukowania 
prac.

System powietrznej (przedniej i bocznej) 
separacji arkuszy oraz ultradźwiękowy 
system wykrywania podwójnych arkuszy 
pozwalają na obsługę szerokiego spektrum 
mediów drukarskich. W przeciwieństwie 
do innych rozwiązań, które zawierają jeden 
moduł podający arkusze, firma Duplo 
zastosowała rozwiązanie oparte o wiele 
pasów transportowych, które zapewniają 
szybkie i pewne podawanie arkuszy.

MODUŁ BROSZURUJĄCY DBM-350/T

W pełni automatyczny, średnionakładowy 
moduł broszurujący DBM-350 wychodzi na 
przeciw oczekiwaniom środowiska druku 
cyfrowego. Szerokie możliwości tworzenia 
broszur o wymiarach A4, A5, A6, A5, układ 
poziomy oraz nietypowe ustawienia 
własne pozwalają na obniżenie kosztów 
wykonywanych zleceń. 

Wysokiej jakości głowice zszywające 
pozwalają na pracę pod dużym obciążeniem. 
Opcjonalne głowice do szycia oczkowego 
pozwalają na wykonanie broszur gotowych 
do wpięcia do segregatora. Dla lepszego 
efektu końcowego, wbudowana prasa 
tworzy płaski grzbiet broszury.

Pojedynczy nóż wyrównuje krawędź 
przednią broszury.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Kontroler PC: Za pomocą interfejsu 
użytkownika opartego na Microsoft 
Windows, pozwala na tworzenie, 
zapisywanie i ponowne wywołanie wielu 
programów i ustawień urządzenia.

Listwa antystatyczna: Usuwa ładunki 
elektrostatyczne nagromadzone podczas 
druku cyfrowego. Zmniejsza ilość zacięć  
i podnosi jakość wykończonych prac.

Ultradźwiękowy system wykrywania 
podwójnych arkuszy: Aby uniknąć 
błędów, system jest natychmiast 
zatrzymywany po wykryciu podwójnego 
pobrania.

Kody OMR: Zwiększają poziom 
bezpieczeństwa i pozwalają na eliminację 
błędów powstałych w procesie drukowania.  

Wysuwany podajnik arkuszy: Ułatwia 
ładowanie arkuszy. 

OPCJE

Czytnik kodów kreskowych: 
Zintegrowany czytnik kodów 1D i 2D 
zwiększa bezpieczeństwo i pozwala  
na produkcję broszur o różnej ilości stron.

Zestaw separacji powietrznej: Powietrze 
jest podawane pod ciśnieniem z przodu  
i z boków stosu arkuszy. W przypadku 
dużych arkuszy, możliwa jest regulacja 
położenia modułu przez operatora.

Wysuwany podajnik: Wysunięcie 
podajnika na zewnątrz pozwala na łatwy 
i wygodny załadunek arkuszy. Ten zestaw 
pozwala operatorowi na wyrównanie 
arkuszy przed umieszczeniem podajnika  
w urządzeniu.

ASM-350 wykańczanie z grzbietem 
prostokątnym: Rozwiązanie pożądane 
przez klientów rynku druku cyfrowego. 
ASM-350 pozwala na wykonanie prostokątnego 
grzbietu, odpowiadającego wyglądem 
klejonej oprawie książkowej. W momencie 
kiedy ta opcja nie jest wymagana może być 
pominięta w procesie broszurowania.



 
Ref: DBS350/11/12

 Ilość arkuszy Broszury A4>A5 /godz. Broszury A3>A4 /godz. z ASM-350
  Okładka wew. Okładka zew. Okładka wew. Okładka zew.

 2 2394 2907 2250 2854 Limit 1400
 5 1537 1748 1360 1482 Limit 1400
 10 969 1020 770 855 Limit 1400
 15 741 798 580 645 Limit 1400
 20 570 627 400 456 Limit 1400

Specyfikacja

Cyfrowy System Broszurujący 350 Wyposażenie standardowe

Duplo Polska Sp. z o.o.
ul. Cyklamenów 1
04-798 Warszawa

Tel. +48 22 845 70 23
Fax +48 22 845 70 27
info@duplopolska.pl
www.duplopolska.pl

Duplo jest znakiem handlowym Duplo Corporation.
Duplo prowadzi politykę stałego udoskonalania rozwiązań  
i zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia poprawek 
do przedstawionej specyfikacji 
Podane wydajności produkcyjne oparte są na pracy w optymalnych 
warunkach i mogą zmieniać się w zależności od przetwarzanego 
materiału oraz warunków otoczenia.
W ramach naszego programu doskonalenia produktów specyfikacja 
może ulec zmianie bez uprzedzenia.

Komponenty DSF-2200 Podajnik arkuszy
DBM-350 Moduł broszurujący
DBM-350T Trymer
Oprogramowanie PC  
do kontroli systemu

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 3,1 x 0,75 x 1,03 m 
(minimalna wymagana 
przestrzeń z tyłu 0,6 m)

Waga DSF-2200  115 kg
DBM-350  210 kg
DBM-350T 70 kg
Moduł powietrznej  
separacji arkuszy 12 kg
Wysuwany podajnik 15 kg

Zasilanie 230 VAC , 50 Hz , 4 A

Pojemność podajników Podajnik główny - wys. stosu 
arkuszy - 200 mm
Podajnik dodatkowy - wys. stosu 
arkuszy - 65 mm

Gramatura papieru od 60 do 300 g/m²

Format wejściowy broszury Długość:  200 - 460 mm
Szerokość: 145 - 320 mm
(105 mm z opcją pakietu  
do małych broszur)

Format wyjściowy broszury Długość: 85 - 230 mm  
(100 - 230 mm przy 
zainstalowanym zestawie  
do tworzenia małych broszur)
(maks. 20 mm obcięcie krawędzi 
przedniej)
Szerokość: 105 - 320 mm

Format przy szyciu blokowym Długość:  200 - 216 mm
Szerokość: 257 - 297 mm

Grubość zszywanej  
i/lub składanej broszury

20 arkuszy x 80 g/m²

System podawania arkuszy Pas podajnika z przysysaniem 
dokumentu
Separacja powietrzna  
z wykorzystaniem pomp 
i wentylatorów

Graficzny interfejs 
użytkownika wykorzystujący 
system Microsoft Windows

Programowanie zadań, 
zapisywanie i ponowne 
wywołanie, automatyzacja zadań

Funkcje standardowe Czytnik kodów OMR  
(kod zakończenia zestawu)
Ultradźwiękowe wykrywanie 
podwójnych arkuszy, podajnik 
ręczny, listwa antystatyczna 

Wyposażenie opcjonalne DSF-2200

Czytnik kodów kreskowych Obsługa dwóch podajników, kody 
kreskowe 1D i 2D, obsługiwane 
kody: 39, 93, 128, 2 z 5, 2D matrycowy

Zestaw separacji powietrznej

Wysuwany podajnik arkuszy

Wyposażenie opcjonalne DBM-350

Zestaw zszywania narożnego

Zestaw do tworzenia małych 
broszur

Głowice zszywające Hohner, , głowice oczkowe Hohner

Wyposażenie opcjonalne ASM-350

Wykończenie z grzbietem 
prostokątnym

Wymiary broszur Długość: 85 - 250 mm
Szerokość: 120 - 350 mm
Grubość: 1 - 6,5 mm

Wymiary Zastępuje tacę odbiorczą o tej 
samej długości

Waga 132 kg

Zasilanie 230 VAC, 50 Hz, 3 A


