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Začněte jedním kliknutím a velmi snadné použití.

Tisk s vysokým rozlišením ažž 12,5 mm na 
primárním a sekundárním balení při vysokých 
rychlostech.

Jednoduchý a kompaktní design pro snadnou 
integraci do všech výrobních linek.

Dálkové ovládání prostřednictvím intuitivního 
softwarového programu Remote Manager Z1.

Široká� šakála inkoustu pro kódování na 
porézních a neporézních površích.

VYSOKÉ ROZLIŠENÍ

Z1

Čistý provoz, zařízení bez údržby.



Z1
TECHNICAL SPECIFICATIONS

TISKOVÉ CHARAKTERISTIKY
• Výška tisku od1 do 12,5 mm                  
  (0,04” - 0,5”)
• Možnost rychlosti linky: až 90 mt/min*  

(295 ft/min)
• Dostupné písma: Windows True Type
• Vysoce kvalitní tisk grafických obrázků
• Interní ukládání až do 9 zpráv
• Automatický datum výroby a spotřeby   
•   Zvýšení/snížení alfanumerického 
produktů až do 8 číslic
  čítače produktů až do 8 číslic
• Funkce opakovaného tisku - zprávy
• Orientace na pole: 0°, 90°, 180°, 270°
• Pevné a variabilní typy textových 
souborů a čárové   kódy (automatické 
nebo externí)
• Tisk na vzdálenost až 9 mm    
  (0,35”)

ČÁROVÉ KÓDY (LINEAR AND 2D)
• EAN 8, EAN 13, EAN 128, Code 2/5,                   
Code 2/5 check, Code 39, Code 39 check,      

  Code 128, DUN14, GS1 Databar,  
  Datamatrix*, GS1 Datamatrix*, QR-Code*,   
  GS1 Databar*

GENERAL FEATURES
• Intuitivní vytváření zpráv pomocí Z1 
Z1 Remote Manager software
• Přenos dat pomocí USB klíče
• Zjednodušené formátování obrázků a 
textů s funkcí Stretch a Drag & Drop
• Parametry tisku uložené uvnitř každé 
zprávy
• Správa více tiskových hlav přez      
   Z1 Remote Manager software
• Komunikace s řídícími programy a 
softwaremom
• Uživatelské rozhraní a znakové 
sady s cizími abecedami (evropské 
jazyky, japonština, 
arabština,čínština, cyrilika ....)

•  Automatický výpočet spotřeby 
inkoustu v reálném čase

EXTERNÍ PŘIPOJENÍ
• Připojení skeneru pro tisk ověření 
čárového kódu
• Ethernet interface proLAN připojení  
10/100/1000 Mbit
• Externí správa senzorů pro detekci 
produktu
• Parallel interface BCD
• Vstup snímače hřídele pro různé 
otáčky výrobních linek
• Externí výstražný výstup pro světelný  
maják
• Z1 Remote Manager software pro 
správu z  externích počítaču�
• N°1 USB port version 2.0
• N°1 Serial port RS232

ENVIRONMENTÁlNI / ELEKTRICKÉ
POŽADAVKY
• Teplota: od 5° to 40°C (40°-104°F)
• Vlhkost vzduchu
: 10 - 90% (nekondenzující)
• Jednofázový 100-240 Vac, 50-60 Hz,                            
12 VA

HLAVA
• Nerezová konstrukce
• IP40 ochrana
• Thermal inkjet technologie pro 
průmyslové použití
• Integrovaný senzor pro detekci 
produktu
• Horizontální rozlišení do 900 Dpi
• Vertikální rozlišení 600 Dpi
• Orientace na pole: na straně (0° a 
90°), směrem dolů a nahoru

• Pigmentované inkousty s vysokým 
kontrastem
• Rychlé suché a vysoce adhezní 
inkousty pro porézní povrchy
• Rozměry tiskové hlavy: 
97 mm x 82 mm x 122 mm (3,8” x 3,2” 
x 4,8”)
• Hmotnost: 570 gr
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Zanasi USA
www.zanasiusa.com

Zanasi China
www.zanasichina.com

Zanasi S.r.l.
Via Marche, 10 
41049 Sassuolo (MO) Italy 
Tel. +39 0536 999711 
Fax +39 0536 999765 
www.zanasi.it - info@zanasi.it

*Pro Version.


