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InkJet 
tiskárna

Zanasi

Zanasi Z5000PI

Z5000PI

 » Ředidlu odolná membrána klávesnice
 » Modrý WYSIWYG Display s vysokým rozlišením 240x128 pixelů
 » Konstrukce z nerez oceli, elektrické krytí IP65

 » Jediné tlačítko Start/Stop
 » Automatické čištění během procesu Start/Stop
 » Kondenzační systém pro nižší spotřebu make-upu
 » Automatické míchání inkoustu zaručuje stálou kvali-

tu popisu a kontrastu
 » Nový hydraulický inkoustový systém pro rychlý a 

jednoduchý start
 » Uchování zprávy s alfanumerickým textem a tisko-

vých parametrů pro každou zprávu zvlášť
 » Přístup pod heslem, uživatelské rozhraní v češtině
 » Funkce zaznamenávající počet tiskových operací

 » Vysoce kontrastní značení se škálou barevných 
pigmentových inkoustů

 » Automatické dvojité proplachování se zpětným 
použitím téhož ředidla

 » Automatické mísení inkoustu zajišťuje stálou kvalitu 
značení a poskytuje spolehlivý výkon

 » Vyspělý ikoustový systém, není třeba dodávat tlako-
vý vzduch

 » Nižší spotřeba díky vylepšenému brýdovému 
kondenzátoru

 » Elektrické krytí IP65 pro použití v těžkých průmyslo-
vých podmínkách

Vlastnosti ovládacího panelu / skříně

Důležité přednosti Vlastnosti
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Charakteristika tisku

Tisková hlava

Vnější připojení

Specifikace prostředí / požadavky na napájení

 » Až 5 řádků tisku
 » Výška znaku od 1 do 14 mm
 » Rychlostní možnosti: až do 320 m/min
 » Tisková rychlost: do 2136 znaků/sec
 » 250 zpráv v paměti
 » Uchování až 250 znaků v jedné zprávě
 » Volitelná mezera mezi řádky
 » Matrice: 5x5, 7x5, 9x7, 15x10, 16x10, 24x16 nebo 32x18
 » Tučnost až do osminásobku
 » Jednoduchá tvorba a tisk grafických obrázků
 » 50 log v paměti
 » Automatický kalendář a tisk dat spotřeby
 » Vzestupné/sestupné načítání výrobků až do 9 číslic
 » Zpráva s funkcí opakovaného tisku
 » Popis ve všech směrech pohybu
 » Vertikální tisk (rotace textu o 90°)
 » Označování kabelů dle normy DIN
 » Funkce negativního tisku
 » Označování až do vzdálenosti 90 mm od předmětu
 » Čárové kódy: 2/5 Industrial, UPC-A, CODE 39, EAN 13, CODE 128, UCC/EAN-128, ITF (A,B,C), 2D – Data Matrix

 » Servisovatelná a vyměnitelná
 » Hermeticky uzavřené součásti tiskové hlavy
 » Automatické dávkování inkoustu pro stálou kvalitu tisku
 » Rozměry: 227 mm x 42 mm x 49 mm (9,0” x 1,7” x 1,9”)
 » Možnost výstupu propojovacího kabelu pod úhlem 90° (na vyžádání)
 » Možnost vnitřního přetlaku v tiskové hlavě
 » Délka kabelu tiskové hlavy: 4 m

 » Sériový port RS232 a RS485/422
 » Senzor pro detekci polohy produktu
 » Signál připravenosti systému
 » Vstup pro encoder pro snímání rychlosti linky
 » Výstup pro externí světelný alarm
 » Paralelní rozhraní BCD

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


