KDO JSME ...

Firma SIC - VENIM s.r.o., která je členem celosvětové skupiny SIC MARKING, se od roku 1995
zabývá distribucí přístrojů, nástrojů a doplňků k průmyslovému značení. Stala se opravdovým
profesionálem ve svém oboru.
Průmyslové značení a firma SIC - VENIM s.r.o. jsou synonyma. Jsme Vám schopni nabídnout nejen
široký sortiment za skvělé ceny, ale i servis a poradenskou službu na úrovni.
Jsme výhradním distributorem mnoha výrobců a jejich produktů. Mezi ně patří mikroúderové, rycí
a laserové značící stroje firmy SIC MARKING (Česká a Slovenská republika). Elektrochemické značení
firmy UMS (východní Evropa). Ruční razidla, vyjiskřovačky a mikroúderová pera, úhelníky, kružidla firmy
UNY (Česká a Slovenská republika), celý sortiment firem ELRIED a MARSH (Česká a Slovenská
republika), které se zabývají systémy pro výrobu šablon a značení přes tyto šablony. Vypalovadla firmy
ALK Tools. Dále pak průmyslové popisovače MARKAL atd.

Katalog, který dostáváte do rukou, představuje systémy na výrobu šablon a kompletní
příslušenství jako jsou válečky, štětce, spreje, inkousty, šablonový materiál atd.

JEDNI Z MNOHA NAŠICH VÝZNAMNÝCH ZÁKAZNÍKŮ

staňte se jím i vy…

MARSH 68
Tento systém šablonu vysekává. Jedná se o jednoduchý, ručně ovládaný systém.

 Snadné ovládání
Volící kotouč s velkým, čitelným ciferníkem.
Bez nutnosti použít PC.
 Robustní konstrukce
Vhodná pro jakékoli pracovní prostředí.
Masivní a stabilní - zařízení nemusí být pevně
spojeno k pracovnímu stolu.
 Raznice
Použitá slitina je odolná proti opotřebení.
Ostré hrany raznic - vyražené okraje
na šabloně jsou ostré.
 Systém MARSH 68 je možno dodat ve 4 modifikacích:
Kód

Výška písma

Počet řádků

68 R
68 S
68 H
68 Q

25 mm
19 mm
13 mm
6,5 mm

4
4
6
10

Ukázka výšky písma

Hmotnost
30 Kg
21 Kg
21 Kg
21 Kg

MARSH 68 – použití
Obecně všude tam, kde je požadavek na alfanumerické znaky bez možnosti dalších úprav.

 Značení beden, palet a kontejnerů
Silniční, železniční, letecká a námořní přeprava.
 Značení krabic a obalů – lepenka, karton.
 Spolehlivé označení nebezpečného zboží
v chemickém průmyslu.
 Značení kovových sudů, kanystrů a beden
v petrochemickém a farmaceutickém průmyslu.
 Značení potrubí.
 Označení odesílatele v papírenském průmyslu.
 Značení dodávek u subdodavatelských
firem v automobilovém průmyslu.
 a mnoho dalších aplikací…

MARSH 68 – příslušenství, možnosti
 Olejový papír
Napuštěný speciální kombinací olejů,
které zabraňují nasáknutí inkoustu.
Baleno v arších:
610 mm x 180 mm, 500 archů
610 mm x 155 mm, 500 archů
305 mm x 180 mm, 1.100 archů

 Znaky na volícím kotouči
Kompletní přehled znaků na volícím kotouči:

Parametry
Materiál základny a horního krytu
Materiál rotačních dílů
Materiál raznic
Počet řádků

litina
hliník
odolná slitina
4 – 10
(záleží na modelu)

Velikost písma

6,5 – 25 mm
(záleží na modelu)

ELRIED NEW STAR
Tento systém šablonu vyřezává. Je významným zdokonalením ve výrobě šablon jak po stránce
technické, tak po stránce samotného ovládání.

 Rychlý a tichý
Vysoká produktivita výroby šablon.
Maximální rychlost řezání –
1,131 mm/s (44,5 ips), diagonálně
800 mm /s (31,5 ips), axiálně.
 Spolehlivá a přesná elektronika
Poháněcí mechanismus - digitálně řízený
jednosměrný servomotor.
Přesnost mechaniky - 0,005 mm.
Odchylka při řezání rádiusu - pod 0,5 mm / 589 mm.
 Snadné ovládání na kontrolním LCD panelu
20 znaků / 2 řádky
 Software
Stiskem klávesnice je možno provádět zkrácené příkazy,
např. návrh přenášet na jiné místo, zvětšovat nebo
zmenšovat atd.
Přeformátovat často používané návrhy šablon se stálými
i proměnnými informacemi.
Pracuje s většinou používaných software – používaný jazyk
SP-GL je kompatibilní s průmyslovým standardem HP-GL.
 Znak
Velikost znaku 5 – 601 mm.
Maximální pracovní plocha - 630 mm x 3 m.

ELRIED NEW STAR – použití
Obecně všude tam, kde je povrch hladší a
kde je větší požadavek na grafiku.

 Značení beden, palet a kontejnerů
Silniční, železniční, letecká a námořní přeprava.
 Značení krabic a obalů – lepenka, karton.
 Spolehlivé označení nebezpečného zboží
v chemickém průmyslu.
 Značení kovových sudů, kanystrů a beden
v petrochemickém a farmaceutickém průmyslu.
 Značení potrubí.
 Značení dodávek u subdodavatelských
firem v automobilovém průmyslu.
 Značení brusných kotoučů.
 a mnoho dalších aplikací…

ELRIED NEW STAR – příslušenství, možnosti
 Přírodní papír
Kvalitní přírodní papír - při vysekávání se netrhá.
Role 500 mm x 50 m.
 Olejový papír
Napuštěný speciální kombinací olejů,
které zabraňují nasáknutí inkoustu.
Role 570 mm x 30 m.

Ukázka symbolů

 Plastová fólie SSB-CUT
Tenká, ohebná plastová fólie.
Role 450 mm x 36,6 m.


Plastová fólie ULTRA-CUT
Tenká, ohebná plastová fólie, z jedné strany lehce přilnavá.
Role 620 mm x 36,6 m, 375 mm x 36,6m.

 Sada 26 symbolů
Mezinárodní manipulační symboly splňující normu
ČSN EN ISO 780 - Obaly - Manipulační a směrové značky.
 Azbuka, interpunkce
Zvláštní šablonové fonty: azbuka.
Kompletní interpunkce.
 Uživatelské matrice
Výroba log a symbolů na zakázku.

Technické údaje:
CPU
Paměť RAM
Připojení k PC
Napájení
Příkon
Rozměry
Hmotnost

32bitový procesor
4 MB
sériové RS-232, paralelní
90 – 260 VAC, 50-60 Hz
méně než 120 VA
S podstavcem: 109 x 618 x 1096 mm
Bez podstavce: 253 x 286 x 983 mm
Zařízení:
19 kg
Podstavec: 13 kg

Pro obsah kompletní sady
26 symbolů nás kontaktujte.

ST 2020
Tento systém šablonu vysekává. Kombinuje plně automatický šablonový systém ovládaný programovým
vybavením a představuje univerzální řešení pro výrobu šablon.
 Rychlý
Vysoká produktivita výroby šablon. Rychlost vysekávání
cca 0,4 sekundy za znak – závisí na výšce znaku.
 Robustní konstrukce
Vhodná pro jakékoli pracovní prostředí.
 Perforace šablonového materiálu
Přesné vedení a bezproblémové řezání dlouhých šablon.
Maximální délka šablony – 3 m.
 Software
Jednoduchý a příjemný software pod Windows, podpora
všech možností Windows: import textu přes clipboard
z další Windows aplikace nebo informačního systému SAP.
Možnost vysekat různé velikosti znaků, zvláštní znaky, loga,
proměnné texty co do obsahu a délky…
 Písmo
Velikost písma 13 – 205 mm.
Maximálně 13 řádků na šablonu.

ST 2020 – použití
Povrchy jak hladké, tak drsné. Obecně všude tam,
kde je větší požadavek na text než na grafiku.
 Značení beden, palet a kontejnerů
Silniční, železniční, letecká a námořní přeprava.
 Spolehlivé označení nebezpečného zboží
v chemickém průmyslu.
 Značení kovových sudů a kanystrů
v petrochemickém a farmaceutickém průmyslu.
 Značení krabic a obalů – lepenka, karton.
 Identifikace velkých a rozměrných výrobků
v elektrotechnickém a strojírenském průmyslu.
 Značení výkovků a odlitků v těžkém průmyslu.
 Značení při stavbě letadel a lodí.
 Značení dodávek u subdodavatelských
firem v automobilovém průmyslu.
 a mnoho dalších aplikací…

ST 2020 – příslušenství, možnosti
 Přírodní papír
Kvalitní přírodní papír – při vysekávání se netrhá.
Role 280 mm x 100 m.
 Olejový papír
Napuštěný speciální kombinací olejů,
které zabraňují nasáknutí inkoustu.
Role 280 mm x 100 m.
 Sada 8 symbolů
Mezinárodní manipulační symboly splňující normu
ČSN EN ISO 780 - Obaly - Manipulační a směrové
značky.
 Uživatelské matrice
Výroba log a symbolů na zakázku.
 Zvláštní šablonové fonty
Azbuka, řečtina, hebrejská abeceda,
zvláštní znaky z francouzštiny, švédštiny,
španělštiny, arabštiny a dalších jazyků…
 Prodloužený stůl
Výroba dlouhých šablon.
Rozměr stolu - šířka 500 mm, délka 645 mm.

Technické údaje
Software
Průměr vysekávacích raznic
Materiál raznic
Vysekávací matrice
Rychlost vysekávání

MS Windows 98/2000/ME/NT/XP
2, 4, 6, 8 mm
popouštěná ocel
5 x 4, 6 x 5, 7 x 5
cca 0,4 sekundy za znak
(závisí na výšce znaku)

Připojení k PC
Přenosová rychlost
Napájení
Rozměry
Hmotnost

sériové RS-232
1200 – 9600 Baudů
110V, 220V-240V, 50/60Hz, 400VA
délka 770 x šířka 520 x výška 650 mm
40 kg

V této části najdete kompletní sortiment spotřebního
materiálu potřebného ke značení přes šablony.

VÁLEČKY A ŠTĚTCE
 Jednoduchý váleček - šířka válečku 38 mm, 76 mm a 114 mm
-

namáčení přes podušku
dodáván v ochranném pouzdru - nevysychá
neoprenový váleček – odolný proti rychlému opotřebení

 Poduška – 250 x 130 mm

 Váleček s plnitelným zásobníkem - šířka válečku 38 mm a 76 mm
-

jednoduché plnění zásobníku
zásobník barvy je zároveň i rukojetí
objem zásobníku 140 ml.
dávkovací ventil napumpuje požadované množství inkoustu do válečku
lehký – konstrukce i zásobník vyrobeny z hliníku
dodáván v ochranném pouzdru - nevysychá
neoprenový váleček – odolný proti rychlému opotřebení

 Váleček s vyměnitelným zásobníkem - šířka válečku 38 mm
-

jednoduchá a rychlá výměna zásobníku
zásobník barvy je zároveň i rukojetí
objem zásobníku 120 ml.
dávkovací ventil napumpuje požadované množství inkoustu do válečku
lehký – konstrukce i zásobník vyrobeny z hliníku
dodáván v ochranném pouzdru - nevysychá
neoprenový váleček – odolný proti rychlému opotřebení
dostupné barvy - černá

 Štětec s plnitelným zásobníkem
-

jednoduché plnění zásobníku
zásobník barvy je zároveň i rukojetí
objem zásobníku 140 ml.
dávkovací ventil napumpuje požadované množství inkoustu do štětce
lehký – konstrukce i zásobník vyrobeny z hliníku
dodáván v ochranném pouzdru – nevysychá

INKOUSTY A ŘEDIDLA

 Rolmark inkoust, objem 930 ml.
-

povrchy porézní i neporézní
voděodolný, trvalý a rychleschnoucí
k čištění a odstranění používejte
Ředidlo pro Rolmark inkoust
barvy – bílá, žlutá, oranžová, červená, zelená, modrá, hnědá, černá

 K-inkoust, objem 930 ml.
-

povrchy porézní
voděodolný, trvalý a rychleschnoucí
k čištění a odstranění používejte
Ředidlo pro K-inkoust
barvy – červená, černá

 ESC inkoust, objem 1000 ml.
-

povrchy neporézní
k čištění a odstranění používejte
Ředidlo pro ESC inkoust
Barvy - bílá, žlutá, oranžová, červená, zelená,
modrá, petrolejová, černá

ZNAČÍCÍ A KOREKČNÍ SPREJE
 Značící spreje, objem 400 ml.

-

speciální nestékavá, rychleschnoucí barva
vysoký obsah pigmentu - použití v průmyslu, barva nestéká,
rychle zasychá
bezolovnaté, bezfreonové – bezpečné vůči životnímu prostředí

-

barvy – bílá, žlutá, oranžová, červená, zelená, modrá, černá

-

 Korekční spreje, objem 400 ml.
-

speciální nestékavá, rychleschnoucí barva na odstranění, nebo opravu starých nápisů
zakryje cca 20 - 30 značek na jednom místě

-

3 odstíny

ČISTÍCÍ PASTA
 Odstraňuje
Inkoust, barvu na šablony, mastnotu, dehet apod.
 Použití na suché ruce
Stačí vytlačit malé množství pasty na suché ruce (cca 2 cm.),
pastu rozetřít a nečistotu smýt vodou nebo utřít do ubrousku.
 Obsahuje lanolin
Šetrná k pokožce, dermatologicky testována, hypoalergenní, chrání proti mrazu.
 Použití
Ruce a oděv.
 Objem tuby 200 ml.

VÝROBA ŠABLON NA ZAKÁZKU
-

dle Vašeho návrhu vyrobíme šablonu na zakázku:
firemní loga, texty, výstražné značky, symboly atd.
šablony mohou být vyrobeny v měřítku 1:1 nebo
podle Vaši specifikace
druh písma podle DIN 1451
materiál – hliník, pozinkovaný plech a plastická fólie

 Hliník, pozinkovaný plech
-

trvanlivé, neohebné, nehořlavé a odolné vůči kyselinám

 Plastové fólie
-

trvanlivé, lehce ohebné, odolné vůči přetržení, nízká hořlavost, odolné vůči kyselinám
flexibilita těchto šablon je vhodná zvláště na zaoblené povrchy jako potrubí, sudy atd.

VYPALOVADLA
 Naše firma nabízí výrobu vypalovadel jako jsou IPPC logo, firemní logo, speciální značky, text
atd.
 Námi vyrobená vypalovadla umožňují značení např. do dřeva, kůže, pryže nebo umělé hmoty.
 V našem širokém sortimentu najdete vypalovadla o různém výkonu tak, aby vyhovovala Vašim
požadavkům.

ER 80
O

Rozměr desky

Výkon

mm

W

10 x 10

80

15 x 12
30 x 16

125

35 x 8
25 Ø
I

35 x 20

150

55 x 19
50 x 15
II

50 x 25

200

35 Ø
IV

70 x 35

300

90 x 20
45 x 40
50 Ø
90 x 40
60 Ø
110 x 30
75 x 50
70 x 70

400

Rozměr desky

Výkon

mm

W

124

120 x 40

400

154

150 x 40

630

204

200 x 40

800

E

Rozměr desky

Výkon

mm

W

124

120 x 40

400

154

150 x 40

630

175

75 x 30

250

204

200 x 40

800

G

Rozměr desky

Výkon

mm

W

108

105 x 80

800

118

105 x 100

800

128

120 x 80

800

138

120 x 100

800

HLP

Rozměr desky

Výkon

mm

W

105

100 x 50

450

155

150 x 50

600

158

150 x 80

1000

151

150 x 100

1150

205

200 x 50

800

255

250 x 50

1000

305

300 x 50

1200

355

350 x 50

1400

208

200 x 80

1200

258

250 x 80

1350

308

300 x 80

1500

210

200 x 100

1400

251

250 x 100

1600

S

Ovládání výkonu
 V závislosti na používaném materiálu umožňuje
nastavit požadovaný výkon.
 Při delších přestávkách umožňuje snížit výkon na minimum.
Tímto dochází nejen ke snížení provozních nákladů, ale
Rovněž k prodloužení životnosti nahřívacích patron.
 Po přestávce je opakované nahřátí vypalovací desky
na provozní teplotu mnohem rychlejší po snížení výkonu,
než po úplném vypnutí vypalovadla.

SIC TR11

Maximální výkon 900 W

1.460 Kč

SIC TR20

Maximální výkon 2200 W

1.790 Kč

VÝROBA SPECIÁLNÍCH VYPALOVADEL NA ZAKÁZKU

 Na zakázku jsme schopni vyrobit vypalovadlo dle Vašich požadavků.
 Možnost výroby vypalovadel s vyměnitelnými znaky.
 Pro cenu speciálních vypalovadel nás kontaktujte.

