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Hafif: Tüm üretim hatlarına kolay en- 
tegrasyon için 3 kg’dan az (6 ıbs) daha
az kompakt tasarım 

Akıllı: 7 ile 20 mm (0.28 “ -0,79) baskı
yüksekliğine sahip tek ayarlana- bilir baskı 
kafası. Esnek ve sezgisel
arayüze sahip, 5,7 “ dokunmatik ekran
panelinden kolay baskı kontrolü sağlar

Ekstra hava ihtiyacı olmayan hepsi bir
arada entegre sensörlü tasarım

Ekonomik: Selonoid yazıcı kafa teknolojisi 
sayesinde segmentini en iyi fiyat /performans
oranına sahip kodlama başına düşük maliyet 

Yazı Tipi

Barkod Logo Alfanümarik Yazı

KodlamaYüzeyleri

Ürün Üzeri Kodlama Ambalaj ve 
Koli Üzeri Kdoalama

Ham Madde

Maksimum 
Yükseklik

0-15 mm 100 mm yukarusı7-20 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

BÜYÜK KARAKTER 

Z101lite



Kodlama Özellikleri 
• 7 Dot baskı kafası ile tek satır kodlama
• 7 ile 20 mm arası baskı yüksekliği 

(0,28” – 0,79”)
• 60 mt/dk’ya kadar hat hızı kapasitesi     

(197 ft/min)
• 150 kr/sn baskı hızı
• 100 mesaj saklayabilme 
• Her mesaj için 80 karakter
• Kullanabilir fontlar 5x5 ve 7x5
• 5 kata kadar kalınlaştırabilir yazı
• Otomatik tarih, zaman, son kullanma tarihi 

ve ofset ayarlabilme
• Artan azalan ürünleri 9 basamağa kadar 

yazabilme
• Metrik tekrar-mesaj fonksiyonu
• Hareketli yönlere yazdırabilme 
•  Metni 180° döndürebilme 
• 25 mm’ye kadar kodlama mesafesi (0,98”)

Kontrol Ünitesi Özellikleri
• Mürekkep basıncı için dahili pompa
• Arkadan aydınlatmalı renkli LCD (640 x 

480) ekranlı 5,7 inç dokunmatik ekran 
paneli

• AISI 304 Paslanmaz çelik yapı 

Genel Özellikleri
• Her kullanıcı için ayarlanabilir eşssiz 

kullanıcı arayüz  
• Mesajlarda parametra saklama
• Baskı sayacı için rapor işlevi
• Dahili çoklu dil ve alfabe 
• Dokunmatik ekran panelinden seçilebilen 

tek meme temizleme ve baskı fonksiyonları
• Hem gözenekli hem de gözeneksiz 

yüzeyler için mürekkep seçenekleri

Yazıcı Kafa
• Parça değişimi son derece kolay 
• Yüksek verimlilik ve hassasiyette solenoid 

teknolojisi
• Birden çok baskı boyutu için işlevli
• AISI 304 paslanmaz çelik yapı 
• Dimensions: length 196 mm, ø 50 mm 

(length 7,7”, ø 2”) 

Dış Bağlantılar 
• Seri Bağlantı: RS232 (opsiyonel)
• Ürün okumak için entegre optik sensör
• Düşük mürekkep seviyesi için harici alarm 

çıkışları

 
ÇEVRESEL ELEKTRİKSEL GEREKSİNİMLER
• Sıcaklık: 5° - 45°C (41°-113°F)
• Nem: 0 - 90% (non-condensing)
• Tek Faz: 85-240 Vac, 50-60 Hz, 30 VA 

Teknik Özellikler 
Z101lite
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Use a QR code reader to see the product page
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