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InkJet 
tiskárna

Zanasi

Zanasi Z4700

Z4700

 » PRŮMYSLOVÁ SPOLEHLIVOST  
Nerez ocelová konstrukce IP55 vhodná pro různá 
průmyslová prostředí a nový hydraulický systém pro 
zajištění vysokého výkonu

 » REVOLUČNÍ SOFTWARE ORKESTRA  
Nový software pro správu ZANASI na stabilním 
a flexibilním operačním systému. Nové kódovací 
zkušenosti s přizpůsobitelným uživatelským rozhra-
ním pro jediného operátora a grafický editor s funkcí 
Drag & Drop

 » PŘIPOJENÍ A INTEGRACE  
Pokročilá a všestranná integrace přes Ethernet, USB 
a sériové porty. Rychlá a flexibilní správa externí 
databáze s typy fixních a variabilních textových polí

 » Exkluzivně přizpůsobitelné uživatelské rozhraní pro 
jednoho operátora (funkce, jazyky a abecedy)

 » Intuitivní uživatelské rozhraní s grafickými ikonami
 » Uživatelské rozhraní a virtuální klávesnici s cizími 

jazyky a abecedami
 » Automatické proplachování s recyklací rozpouštědel 

při spuštění a vypnutí
 » Nízká spotřeba díky lepšímu systému recyklace
 » Ukládání zpráv s názvem souboru
 » Ukládání tiskových parametrů ve zprávách
 » Kontrola rozměru zpráv
 » Přístup s Multi-level přihlášením
 » Funkce reportu čítače provedených tisků
 » On-line nápověda a uživatelský manuál

Důležité přednosti Vlastnosti
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 » 10,1“ TFT plněbarevný antireflexní vysoce kontrastní LED dotykový displej
 » Nerez ocelová konstrukce AISI 304
 » Krytí IP55, žádný stlačený vzduch
 » Délka potrubí: 2 mt - 6,56 ft (4 mt - 13,1 ft volitelně)

Vlastnosti řídicí jednotky

Charakteristika tisku

Tisková hlava

Vnější připojení

Specifikace prostředí / požadavky na napájení

 » Až 4 řádky tisku
 » Znaky výšky od 0,8 do 12 mm (0.032 „- 0,47“)
 » Rychlost linky: až 400 m/min (1320ft/min)
 » Tisková rychlost: až 2136 cm/sec
 » Ukládání zpráv a log: až 4 GB s rozšiřitelnou pamětí 

micro SD, až 6800 pulsů za zprávu
 » Pevné a proměnné typy textových polí (s obsluhou, 

automaticky nebo externí)
 » Umístění textového pole je volně nastavitelné
 » Dostupné fonty: 5 × 4, 5 × 5, 7 × 4, 7 × 5, 9 × 7, 10 × 8, 

16 × 10, 24 × 16
 » Mezera mezi znaky a intenzita tisku je nastavitelná
 » Rychlá tvorba obrázků, tvarů a čar přes dotykový 

displej, automatické multifunkční datum, čas, offsety a 
datum použitelnosti

 » Zvyšování / snižování alfanumerického čítače produk-
tů s až 9 číslicemi

 » Metrické opakování tisku - funkce zpráv
 » Přizpůsobitelné zprávy opakujte s jedním startem tisku
 » Orientace pole: 0 °, 90 °, 180 °, 270 °
 » Tisk s úhlem natočení textu
 » Tiskový hod vzdálenost až 90 mm -3,54 „(jeden řádek z 

alespoň 3 mm - 0,118“)
 » 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)

 » Nerezová ocel a hermeticky uzavřená hliníková konstrukce
 » Micro tisková tryska pro vysoce kvalitní rozlišení tisku
 » Automatické fázování proudu inkoustu pro konzistentní kvalitu tisku
 » Funkce čištění Microjet trysky
 » Široká škála standardních, pigmentovaným, potravinových a MEK-free inkoustů
 » Přívodní potrubí při 90° (volitelně)
 » Funkce interního napájení pozitivního vzduchu
 » 90° model pro snížení mezery (volitelně)

 » Sériové připojení RS232 a RS485/422, ethernet rozhraní pro LAN připojení 10/100
 » USB port verze 2.0
 » Paralelní rozhraní BCD, 2 bit
 » Správa senzoru pro čtení produktu, systém ready výstup
 » Vstup hřídele snímače pro variabilní rychlosti výrobních linek
 » Externí alarmové výstupy s lehkým sloupci dopravy
 » Připojení skeneru k ověření vytištění čárových kódů, či výběr indexu zprávy

 » Teplota: od 5° do 45° C (40° – 113°F)
 » Vlhkost: 10 – 90% (nekondenzující)
 » Jednofázový, 85 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 VA


