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InkJet 
tiskárna

Zanasi

Zanasi ZJET303

ZJET303

 » Uchování nastavení tiskových parametrů pro každou 
zprávu zvlášť

 » Funkce zaznamenávající počet tiskových operací
 » Pomocné tlačítko pro editaci textů
 » Přístup pod heslem
 » Ředidlu odolná membrána klávesnice
 » Prosvětlený alfanumerický displej
 » Konstrukce z nerez oceli
 » Vdálenost tiskové hlavy od ovládacího panelu: až 10 

metrů

 » Značení na všechny druhy povrchu
 » Nezávislé ovládání jedné 16ti nebo dvou 7mi bodo-

vých hlav
 » Vysokorychlostní solenoidová technologie
 » Robustní nerezová konstrukce
 » Jednoduché uživatelské rozhraní pro obsluhu
 » Vícečetné externí připojení

Důležité přednosti Vlastnosti
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Charakteristika tisku

Tisková hlava

Vnější připojení

Specifikace prostředí / požadavky na napájení

 » Ovládání jedné 16ti nebo dvou 7mi bodových tiskových hlav
 » Až 2 řádky tisku
 » Výška písma od 5 do 60 mm
 » Rychlostní možnosti: až do 180 m/min
 » Tisková rychlost: až do 267 znaků/sec
 » 100 tiskových zpráv v paměti
 » 80 liter pro každou zprávu
 » Matrice písma: 5x5, 7x5, 9x7, 16x10
 » Tučnost: až do pětinásobku
 » Tvorba log z klávesnice
 » Paměť až na 26 různých log
 » Automatický kalendář, čas a tisk dat spotřeby
 » Vzestupné/sestupné načítání výrobků až do 9-ti číslic
 » Zpráva s funkcí opakovaného tisku
 » Popis ve všech směrech pohybu
 » Vertikální tisk (rotace textu o 90°)
 » Označování až do vzdálenosti 35 mm od předmětu

 » Vysokorychlostní tisková technologie
 » Možnost volby inkoustupodle druhu materiálu
 » Vysoce přilnavý na každém povrchu
 » Konstrukce a tisková hlava z nerez oceli
 » Rozměry tiskové hlavy 7 dots: 230 mm x 80 mm x 45 mm
 » Rozměry tiskové hlavy 16 dots: 230 mm x 80 mm x 85 mm

 » Sériový port: RS232, RS422 nebo RS485
 » Senzor pro snímání pohybu produktu
 » Paralelní rozhraní BCD
 » Vstup pro encoder pro snímání rychlosti linky
 » Výstup pro externí světelný alarm

 » Teplota: 0° - 50°C
 » Vlhkost: 0 - 90% (nekondenzující)
 » Jednofázový, 85-240V, 50-60Hz, 200VA


