Z402
BÜYÜK KARAKTER

Ana Özellikler
İçeriksel fotoğraf ve videoları birden fazla dil ve
menüde gösteren online kullanıcı kılavuzu

Yazı Tipi

Maksimum
Yükseklik

Barcod

Logo

15mm

100mm

0-15mm

Alfanümerik Yazı

16mm

100mm

16-100 mm

Above 100 mm

AISI 304 paslanmaz 7 inç dokunmatik ekranlı
endüstriyel çelik kasa
Selenoid teknolojisi sayesinde yüksek hızlara
çıkabilen bağımsız yönetilebilen 16 dot tek
kafa veya 7 dot çift kafa seçeneği
Uzaktan bağlantı ile cihaz kontrol özelliği.

Kodlama Yüzeyleri
Ürün Üzeri Kodlama

Ambalaj ve Koli
Üzeri Kodlama

Hammadde

Tek operatör için özelleştrirlebilir kullanıcı
arayüzüne sahip ORKESTRA yazılım

Z402

TEKNİK ÖZELLİKLER

KODLAMA ÖZELLİKLERİ
• 2 satırakadar kodlayabilme (16Dot)
• 5 mm(0,20”)‘den 60mm(2,37”)’e kadar,

kafa türüne göre yazı boyutu
• 180 mt/dk (591 ft/dk)’ akadar hat hızına
ulaşabilme
• 4 GB’ akadar (SD kartla yükseltilebilir)
mesaj ve logo yükleyebilme kapasitesi
• Sabit ve değişken metin alanları
(operatörle, otomatik veya dışardan)
• 5x4, 5x5, 7x4, 7x5, 9x7, 10x8, 16x10 ve
True Type gibi yazı fontları ile kodlama
yapabilme özelliği
• Dokunmatik ekranı sayesinde, kolay ve
hızlı logo, şekil ve satır oluşturabilme
özelliği
• Otomatik tarih, zaman, ofset ve son
kullanma tarihifonksiyonu
• 9 Basamağa kadar Artan / Azalan ürün
saydırma
• Otomatik(Metrik) mesaj tekrar
fonksiyonu
• Tek komut ile kişiye özel ayarlanabilir
mesaj tekrarı
• 0°,90° ,180° ,270° ‘ ye kadar yazıcı kafayı
ayarlayabilme özelliğ i35 mm’e kadar
kodlama mesafesi

251 mm
9,8”

ethonol bazlı tüm mürekkep çeşitlerini aynı
yazıcı kafada kullanabilmeözelliği
• AISI 304 Paslanmaz meme (Nozzle)
• AISI 304 Paslanmaz yazıcı kafa kasası
• Yazıcı Kafa Boyutları 7 Dots: 230 mm x 80
mm x 45 mm (9,0” x 3,15” x 1,80”)
• Yazıcı Kafa Boyutları16dots:230mmx80 mm
x 85 mm (9,0” x 3,15” x 3,35”) )

DIŞ BAĞLANTILAR
• RS232 Seri Bağlantı
• LAN10/100bağlantı için Ethernet arayüzü
• 2.0 USB girişi
• Ürün seçimi için sensör yönetimi
• Değişken hızlı hatlar için Shaft Encoder girişi
• Düşük mürekkep seviyesini gösterir harici

215 mm
8,4”

99,5 mm
3,9”

251 mm
9,8”

alarm çıkışı

• Paralel arayüz BCD, 6 Bit
• ÇEVRESEL/ELEKTRİKSEL GEREKSİNİMLER
• Sıcaklık; 0-50 C (32-122F)
• Nem; 0-90(yoğunlaşmamış)
• Tek Faz; 85-240 Vac, 50-60 Hz, 175 Va

163,5 mm
6,4”

99,5 mm
3,9”

BARCOD
• 2/5 Industrial, UPC-A, CODE 39, EAN 13
KONTROL ÜNİTESİ ÖZELLİKLERİ
• 7 TFT Tam renkli, dokunmatik, yüksek

269 mm
10,5”

kontrastlı, yansımasız LED ekran

80 mm
3,1”

• AISI304 Paslanmaz çelik kasa
• Yazıcı kafa- konsol arası mesafe 10 mt’ye
kadar yükseltilebilir

45 mm
1,8”

GENEL ÖZELLİKLER
• Her kullanıcı için ayarlanabilir kullanıcı

dostu arayazılım (fonksiyonel, dil ve
alfabe)
• Grafik ikonlarıyla zenginleştirilmiş basit
kullanıcıarayüzü
• Yayma ve Sürükle-Bırak fonksiyonlarına
sahip yenilikçi grafik editörü
• Farklıdillerde ve alfabelerde arayüz ve
sanal klavye seçenekleri
• Her bir damla için meme açma ve
kalibrasyon özelliği
• Dosya adı ile mesaj depolama
• Mesaja aitözel parametreleri kodlama
• Kodlama öncesi mesaj kontrolü
• Çok seviyeli girişim ile erişim/ Güvenlik
dereceli sisteme giriş
• Fotoğraf ve video içerikli online yardım
kılavuzu

230mm
9,0”

80 mm
3,1”

85 mm
3,3”
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230 mm
9,0”

YAZICI KAFA
• Yüksek hızda selenoid teknolojisi
• Yüksek kalitede solvent, su, alkol,
Ürün sayfasını görüntüleyebilmek için QR kodu okutunuz
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