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InkJet 
tiskárna

Zanasi

Zanasi Z4500

Z4500

 » Jednotné tlačítko Start / Stop
 » Automatické čištění jak při spuštění tak při vypnutí
 » Systém rekuperace výparů pro nízkou spotřebu
 » Moderní hydraulický systém pro rychlé a snadné 

spuštění
 » Tisk parametrů uložených v každé zprávě
 » Přístup s heslem přes klávesnici
 » Uživatelsky přívětivé a intuitivní rozhraní obsluhy
 » Možnost výběru jazyka
 » Funkce reportu o provedeném počtu tisků
 » Úložiště zpráv s 8 místy alfanumerického textu

 » Až 4 řádky s výškyou 0,8 až 12 mm
 » Velmi nízká spotřeba díky inovativnímu chladiči 

výparů
 » Vhodná pro vícesměnný provoz bez přerušování pro 

vyšší produktivitu
 » Automatic visible double flushing with solvent 

recycling
 » Moderní hydraulický systém pro rychlé a snadné 

spuštění hodící se do výrobních linek s dlouhými 
zastávkami

 » Široká škála inkoustů (standardní a pigmentované) 
vyvinuta pro různé průmyslové požadavky

 » Ergonomická průmyslová skříň AISI 304 s krytím IP55 
pro použití v téměř jakkoliv náročném průmyslovém 
prostředí

Důležité přednosti Vlastnosti
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 » Membránová klávesnice odolná vůči rozpouštědlům
 » Modrý WYSIWYG Displej s vysokým kontrastem 240x128 pixelů
 » Konstrukce z nerezové oceli AISI 304
 » Krytí IP55
 » Délka kabelu tiskové hlavy: 2m (4m volitelné)

Vlastnosti řídicí jednotky

Charakteristika tisku

Tisková hlava

Vnější připojení

Specifikace prostředí / požadavky na napájení

 » Až 4 řádky tisku
 » Výška znaků od 0.8 do 12 mm (0,032” - 0,47”)
 » Rychlost linky: až 320 mt/min (1050 ft/min)
 » Rychlost tisku: až 2136 ct/s
 » Úložiště až 150 zpráv
 » Uložení až 255 znaků na zprávu
 » Volitelná vertikální mezera mezi řádky
 » Matrice fontu: 5x5, 7x5, 9x7, 10x8, 16x10, 24x16
 » Ztučnění (Bold factor) až 8krát
 » Jednoduchá tvorba a tisk loga
 » Úložiště až 50 log

 » Automatický tisk kalendáře a data expirace
 » Zvyšování / snižování čítače produktů až do 9 číslic
 » Funkce opakovaného tisku zpráv
 » Tisk ve všech pohybových směrech
 » Funkce Tower print (rotace textu o 90°)
 » DIN tisk pro odvětví kabelů
 » Negativní funkce tisku
 » Print throw vzdálenost až 90 mm (3,54”)
 » Čárové kódy: 2/5 Industrial, UPC-A, CODE 39, EAN 13, 

CODE 128 (A,B,C), EAN 128 (A,B,C), 2D – Datamatrix, 
ITF (A,B,C)

 » Hermeticky uzavřená konstrukce z nerezové oceli a hliníku
 » Tryska Micro Print pro vysokou kvalitu rozlišení tisku (volitelný)
 » Automatická kontrola proudu inkoustu pro konzistentní kvalitu tisku
 » Funkce číštění trysek Microjet
 » Široká škála standardních, pigmentovaných, potravinářských a MEK-free 

barev
 » Přívod tiskového kabelu pod 90 ° (volitelný)
 » Internal Supply Positive Air Function
 » 90 ° model pro stížené podmínky / krátké prostory (volitelný)

 » Sériové připojení RS232 a RS485/422
 » Ethernetové rozhraní pro LAN připojení (volitelný)
 » Senzor pro čtení produktu
 » System ready output
 » Výstup pro encoder
 » Výstup pro externí alarm a signalizační maják
 » Paralelní rozhraní BCD, double bit

 » Teplota: od 5° do 45°C (40°-113°F)
 » Vlhkost: 10 - 90% (nekondenzující)
 » Jednofázový, 85-240V, 50-60Hz, 200VA


