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Duplo jest znakiem handlowym Duplo Corporation
Duplo prowadzi polityk´ sta∏ego udoskonalania swoich produktów, w zwiàzku z czym zastrzega sobie 

prawo do wprowadzania poprawek do powy˝szej specyfikacji bez uprzedzenia.

• wydajna
• kompaktowa
• wszechstronna
• dok∏adna 
• niezawodna

Ref: EsperDM19BR/2007

Specyfikacja techniczna

EEssppeerr  DDMM--1199  
Zbieraczka dla marketingu 

bezpoÊredniego

DDMM--1199
Liczba pó∏ek podajàcych 19

Format papieru Pocztówkowy (100 x 150 mm) do A3 (297 x 420 mm).

Pó∏ka ok∏adek: B5 (182 x 257 mm) do B3 (364 x 515 mm)

Rodzaj papieru Standardowe pó∏ki: pojedyncze arkusze; z∏o˝one arkusze; broszury 

Pó∏ki ok∏adek: pojedyncze arkusze; z∏o˝one arkusze

PojemnoÊç pó∏ki oko∏o 55 mm*  

Pr´dkoÊç przetwarzania 7,800 zestawów/godz.

Funkcje Funkcja wyrównywania podawanego papieru; Funkcja testowego podawania; Funkcja wyrównywania falcowania;
Funkcja sekwencyjnego oraz pojedynczego podawania papieru z pó∏ki; 

Tryb odbierania papieru; IloÊç przetwarzania pó∏ka po pó∏ce; WyÊwietlanie problemów z pó∏kà; 
Funkcja wysuwu papieru; 

Zwolniona pr´dkoÊç przesuwania do przodu i do ty∏u; Otwieranie / zamykanie p∏yty falcowania, 
funkcja wyjmowania i insertowania. 

Detekcja Zespó∏ podawania papieru: brak papieru; b∏´dne podawanie; zaci´cie; brak dokumentu; wyj´cie i w∏o˝enie wa∏ka
podawania papieru; detekcja przesuni´cia zespo∏u podawania papieru
Sekcja przenoszenia: pionowe zaci´cie; wysuni´cie zaci´tego papieru

Prowadnica falcowania: Przednia; Êrodkowa; tylna; otwarcie dolnej prowadnicy

Inne: przecià˝enie; problem z jednostkà odwracania; b∏àd komunikacji

Waga (kg) 433 kg

Wymiary (w trakcie dzia∏ania) 1373 mm (szer.) x 765 mm (g∏.) x 1733 mm (wys.)

1110 mm (szer.) x 765 mm (g∏.) x 1733 mm (wys.)

Emisja ha∏asu 74 dB

Zasilanie 220 – 240 V  50 Hz

Zu˝ycie energii 4,2 A (880 W) 

* Rozszerzone przez funkcj´ “kaskady” oraz “dok∏adania w trakcie pracy”

ZZeessppóó∏∏  uukk∏∏aaddaarrkkii  //  wwiiddnnyy  DDMM--SSEE
Metoda sterowania On-line z DM-19

Tryby dzia∏ania: Manualny; Pó∏automatyczny; Automatyczny

Metoda opuszczania Automatyczna, 0,5 sekundy po wyj´ciu zestawu.

WysokoÊç windy Regulowana – 700–800 mm od pod∏ogi

Detekcja Winda, p∏yta poziomowania 

Waga (kg) 45,5 kg 

Wymiary (w trakcie dzia∏ania) 1183 mm (szer.) x 673 mm (g∏.) x 1024 (wys.) mm

Emisja ha∏asu 59 dB 

Zasilanie 220 – 240 V 50 Hz

Zu˝ycie energii 0,3 A (45 W)

... idealne dla dystrybutorów przesy∏ek mailingowych – centrów mailingowych – placówek pocztowych ...



Unikalna zbieraczka dla marketingu bezpoÊredniego Duplo Esper zosta∏a skonstruowana z myÊlà o rosnàcej
potrzebie zbierania w pakiety ró˝norodnych publikacji marketingu bezpoÊredniego, w celu przygotowania ich 
do dalszej dystrybucji. Zestawy zawierajàce ca∏à gam´ ró˝nych ulotek, broszur, pocztówek zwrotnych i innych
druków mogà  byç szybko i niezawodnie zbierane w pakiety, owini´te ok∏adkà, w pe∏ni gotowe do dystrybucji.

wwpprroowwaaddzzeenniiee
Esper DM-19 stanowi doskona∏e rozwiàzanie 
dla firm dzia∏ajàcych w obszarze dostarczania 
przesy∏ek pocztowych do szerokiej grupy 
odbiorców. Przedsi´biorstwa pocztowe, centra
dystrybucyjne, centra mailingowe – wszystko to sà 
klienci, którzy docenià zalety tej unikalnej 
zbieraczki. 

oodd  lluuêênnyycchh  ddookkuummeennttóóww  ppoo  wwyyggooddnnee  ppaakkiieettyy
18 pó∏ek mo˝na wykorzystaç do umieszczenia 
ró˝nych rodzajów drukowanych publikacji, 
poczàwszy od pocztówek a˝ po format A3, 
arkusze zwyk∏e, z∏o˝one i zszyte. Zbieraczka 
precyzyjnie b´dzie podawaç po jednym 
egzemplarzu z ka˝dej zaprogramowanej pó∏ki, 
aby stworzyç zestaw. Zebrany zestaw jest 
wsuwany do owijajàcej go ok∏adki, która nie tylko 
u∏atwia póêniejszà obs∏ug´, lecz sama mo˝e byç 
dodatkowym materia∏em promocyjnym.

sszzyybbkkaa  oobbss∏∏uuggaa  zzaaddaaƒƒ
Esper DM-19 to idealna zbieraczka zarówno dla krótkich jak i d∏ugich cykli produkcyjnych. 
Umieszczanie materia∏ów na poszczególnych pó∏kach odbywa si´ szybko, zadanie mo˝e byç gotowe 
do uruchomienia zaledwie w ciàgu kilku minut. Pr´dkoÊç dzia∏ania osiàga poziom 7,800 zestawów/ godz.,
dzi´ki czemu Esper DM-19 jest gotowy do szybkiej obs∏ugi zleceƒ. Dalszym elementem zwi´kszajàcym 
wydajnoÊç jest funkcja dok∏adania w trakcie produkcji, co skutecznie eliminuje przestoje. Gdy trzeba 
zebraç du˝y nak∏ad sk∏adajàcy si´ jedynie z kilku rodzajów publikacji,( szczególnie przy korzystaniu 
z materia∏ów o wy˝szej gramaturze bàdê z falcowanych arkuszy, co wymaga cz´stszego uzupe∏niania 
pó∏ek) mo˝na zachowaç wysoki poziom wydajnoÊci korzystajàc z funkcji kaskady. Funkcja ta umo˝liwia 
u∏o˝enie na kilku pó∏kach tych samych publikacji. Urzàdzenie jest tak zaprogramowane, by podawaç 
kaskadowo materia∏ z kolejnej pó∏ki, gdy wczeÊniejsza pó∏ka zostanie opró˝niona.

nniieezzaawwooddnnee  ppooddaawwaanniiee
Zbieraczka Esper DM-19 zosta∏a profesjonalnie zaprojektowana i wykonana, tak aby za ka˝dym razem 
zapewniaç precyzyjne podawanie i dostarczanie gotowych zestawów.  Opatentowana funkcja 
“Just Timing” korzystajàc z niezale˝nych silników podawania, wyrównuje kraw´dzie ka˝dego arkusza 
przed podaniem go zapewniajàc spójne pobieranie nawet najbardziej nietypowych materia∏ów.

Detektory rozmieszczone w ca∏ym systemie stale 
monitorujà warunki dzia∏ania poszczególnych pó∏ek. 
W przypadku b∏´dnego podania arkusza, pustej pó∏ki, 
zaci´cia papieru lub przepe∏nienia tacy odbiorczej  
DM-19 automatycznie zatrzymuje si´ emitujàc sygna∏ 
dêwi´kowy.

∏∏aattwwaa  iinnssttaallaaccjjaa  ww  rroozzmmaaiittyycchh  wwaarruunnkkaacchh
Ma∏a powierzchnia, jakà zajmuje zbieraczka Esper DM-19 oznacza, ˝e mo˝na 
jà instalowaç w ró˝norodnych pomieszczeniach. Dodatkowo nie wyst´pujà 
tu szczególne wymagania odnoÊnie ochrony zdrowia i bezpieczeƒstwa, 
jak np. poziom ha∏asu czy specjalne zasilanie, co wymaga∏oby uwzgl´dniania 
tych czynników przy wyborze miejsca instalacji. DM-19 podczas dzia∏ania 
wytwarza poziom ha∏asu wynoszàcy zaledwie 74 db, natomiast jeÊli chodzi 
o zasilanie, to pobór energii podczas operacji nie przekracza 1,1 kW. 

Stosunkowo niskie koszty zakupu oraz kompaktowe wymiary zbieraczki Esper DM-19
sprawiajà, ze u˝ytkownicy mogà zainwestowaç w kilka oddzielnych urzàdzeƒ 
zamiast w jeden du˝y system. Pozwala to na elastyczne podejÊcie w kwestiach 
takich jak ∏atwiejszy wybór miejsca instalacji urzàdzenia, czy te˝ przejÊcie 
od zcentralizowanej do rozproszonej produkcji, co jest ostatnio coraz bardziej 
doceniane. Ponadto w przypadku ewentualnych, choç ma∏o prawdopodobnych, 
przestojów majàc kilka modu∏ów, zamiast du˝ego pojedynczego systemu zyskuje 
si´ w∏asny back-up zapewniajàcy ciàg∏oÊç produkcji i mo˝liwoÊç zrealizowania 
powierzonego zadania w bardzo krótkim czasie.

pprroossttaa  oobbss∏∏uuggaa
Obs∏uga zbieraczki 
Esper DM-19 i dalsze 
jej u˝ytkowanie przez 
operatora jest bardzo 
proste. Przyjazne dla 
u˝ytkownika funkcje 
tego modelu obejmujà: 
regulowany panel 
sterowania; cz´sto 
u˝ywane funkcje, 
dla wygody, zosta∏y 
powtórzone po obu 
stronach zbieraczki; 
zaÊ na ka˝dej 
programowalnej pó∏ce 
Êwiecà si´ wskaêniki 
LED informujàc na 
bie˝àco o statusie 
podawania.

Zbieraczka Esper jest 
równie˝ wyposa˝ana 
w zespó∏ uk∏adajàcy 
oraz wind´ – DM-SE 
– co zapewnia 
operatorowi ∏atwe
i wygodne 
roz∏adowywanie 
zebranego materia∏u. 
Ka˝dy ukoƒczony 
zestaw jest przenoszony 
do uk∏adarki, która 
automatycznie podnosi 
zaprogramowanà iloÊç 
wykonanych zestawów 
na dogodnà wysokoÊç
– mo˝liwoÊç regulacji 

w zale˝noÊci od 
operatora – w celu 
wyj´cia ich z urzàdzenia.
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MMaassoowwaa  pprroodduukkccjjaa

WWyyssookkiiee  nnaakk∏∏aaddyy  
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