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InkJet 
tiskárna

Zanasi

Zanasi Z402

Z402

 » Exkluzivní přizpůsobitelné uživatelské rozhraní pro 
jediného provozovatele (funkčnost, jazyk a abecedy)

 » Intuitivní uživatelské rozhraní s grafickými ikonami
 » Inovativní grafický editor se stretch a drag & drop
 » Uživatelské rozhraní a virtuální klávesnice s cizími 

jazyky a abecedami
 » Profukování a kalibrace jednoho bodu
 » Úložiště zpráv s názvem souboru
 » Úložiště tiskových parametrů ve zprávách
 » Zpráva kontroly rozměrů před tiskem
 » Multi-level přístup s přihlášením
 » Počítadlo propustnosti v reálném čase

 » Online uživatelská příručka s kontextovými fotografie-
mi a videi a vícejazyčné menu a klávesnice.

 » Konstrukce z nerezové oceli AISI 304 s panelem s 
plnobarevným 7“ dotykovým displejem.

 » Nezávislé řízení buď  jedné 16-ti nebo až dvou 7-mi 
bodových vysokorychlostních magnetických tisko-
vých hlav.

 » Dálkové jednobodové ovládání a nastavení.
 » Revoluční software ORKESTRA pro správu s přizpů-

sobitelným uživatelským rozhraním pro jediného 
provozovatele.

Hlavní rysy Vlastnosti
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Charakteristika tisku
 » Řízení jedné 16-ti nebo až dvou 7-mi bodových tiskových hlav
 » Až dvě tiskové linky
 » Výška tisku od 5 do 60 mm (0,20“- 2,37“)
 » Rychlost linky: až 180 m/min (591 ft / min)
 » Rychlost tisku: až do 266 cm/sec
 » Až 6800 pulsů za zprávu
 » Úložiště zpráv a log: až 4 GB rozšiřitelné pomocí Micro-SD
 » Fixní a variabilní textové pole (s obsluhou, automatické nebo externí)
 » Dostupné fonty: 5x4, 5x5, 7x4, 7x5, 9x7, 10x8, 16x10 a TrueType
 » Snadné a rychlé vytvoření log, tvarů a linií prostřednictvím dotykového displeje
 » Automatické datum, čas, off sety a datum expirace
 » Zvyšovácí/snižovácí alfanumerické počítadlo s až 9 číslic
 » Funkce metrického opakování tisku zpráv
 » Přizpůsobitelné opakování zpráv se startem jednoho tisku
 » Orientace pole: 0 °, 90 °, 180 °, 270 °,
 » Tisk s textem úhlovým natočením
 » Projekční vzdálenost kódování až 35 mm (1,37“)
 » Čárové kódy: 2/5 Industrial, UPC-A, CODE 39, EAN 13

Charakteristika ovládací jednotky
 » 7“ TFT plnobarevná antireflexní vysoce kontrastní LED dotyková obrazovka
 » Konstrukce z nerezové oceli AISI 304
 » Vzdálenost tiskové hlavy a konsole: až 10 m (33 stop)
 » Podpora na gumových nohou nebo volitelná konstrukce z nerezové oceli AISI 304

Tisková hlava
 » Vysokorychlostní elektromagnetická technologie
 » Možnosti Inkoustu zahrnují: rychlé suché a vysoce adhezní inkousty
 » Nerezová trysková deska AISI 304, konstrukce z nerezové oceli AISI 304
 » Rozměry tiskové hlavy 7-bodové: 230 mm x 80 mm x 45 mm (9,0 „x 3,15“ x 1,80“)
 » Rozměry tiskových hlav 16-bodové: 230 mm x 80 mm x 85 mm (9,0 „x 3,15“ x 3,35“)

Externí připojení
 » Sériové připojení RS232, USB port 2.0
 » Ethernetové rozhraní pro připojení LAN 10/100
 » Správa senzoru pro čtení výrobků
 » Encoder pro proměnlivou rychlost výrobních linek
 » Externí alarmové výstupy pro nízkou úroveň inkoustu
 » Paralní rozhraní BCD, 6 bit

Specifikace prostředí / napájení
 » Teplota: 0° - 50°C (32° - 122°F)
 » Vlhkost: 0 - 90% (nekondenzující)
 » Jednofázový, 85 - 240V, 50 - 60Hz, 200VA


