Z101lite
CARACTERE MARI

Caracteristici
Ușor: aparat cu design compact cu o
greutate mai mică de 3 Kg, ușor de integrat și
configurat pe orice linie de producție.

Tip de imprimare
Cod de bare

7mm

Înălțime imprimare

Logo-uri

20mm
7mm

0-7 mm

Text alfanumeric

7-20 mm

20mm

Peste 20 mm

Tip de suprafețe
Ambalaj primar

Ambalaj secundar

Iteligent: cap de imprimare integrat, cu
înălțimea scrisului reglabilă de la 7 la 20 mm.
Interfața flexibilă și intuitivă permite un
control ușor de imprimare de pe un ecran
tactil de 5.7"

Materii prime

Mic: design all-in-one cu senzor de produs
integrat, neavând nevoie de aer comprimat.
Economic: cel mai bun raport preț/calitate pe
segmentul său, cost-pe-imprimare și investiție
inițială foarte scăzută datorită renumitei
tehnologii robuste a capului de imprimare,
solenoid.

Z101lite
SPECIFICAȚII TEHNICE

CARACTERISTICILE IMPRIMĂRII
• Imprimare pe o linie cu maxim 7 puncte
• Înălțimea caracterelor: de la 7 la 20 mm
• Viteză de până la 60 m/min a liniei de
• producție
• Rată de imprimare: până la 150 caractere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

87 mm
3,4”

pe secundă
Capacitate stocare: 100 mesaje
Mesaje de până la 80 caractere
Fonturi disponibile: matrice 5x5, 7x5
Marcare îngroșată de până la 5 ori
Marcare automată a datei de expirare
Contor de incrementare/decrementare
a produselor de până la 9 cifre
Funcție de repetare a imprimări
Imprimare în orice direcție de mișcare
Imprimare inversată (180°)
Distanță de imprimare de până la 25 mm
față de produs

200 mm
7,9”
50 mm
2”

140 mm
5,5”

196 mm
7,7”

CARACTERISTICILE UNITĂȚII DE COMANDĂ
• Pompă internă pentru presurizarea
cernelii
• Ecran tactil LCD (640x480) iluminat de 5,7"
• Carcasă din oțel inoxidabil AISI 304

CARACTERISITICI GENERALE
• Interfață software intuitivă și ușor de

utilizat
• Stocarea parametrilor de imprimare direct
în mesaj
• Funcție raport pentru contorizarea
imprimărilor efectuate
• Parole de acces
• Interfață cu utilizatorul simplă și intuitivă
• Funcție de purjare pe fiecare duză în parte
• Cerneluri pentru sufrafețe poroase cât și
neporoase

20 mm
0,79”

CAPUL DE IMPRIMARE
• Demontabil și reparabil
• Tehnologie solenoid cu eficiență și
acuratețe ridicată

• Funcție de înclinare a capului pentru
înălțimi diferite a mesjaului

• Structură din oțel inoxidabil AISI 304
• Dimensiuni: lungime 96 mm,
diametru ø 50 mm

CONEXIUNI EXTERNE
• Port serial RS232 (opțional)
• Senzor optic integrat pentru detectare
produs

• Ieșire pentru alarmă și nivel scăzut
cerneală

7 mm
0,28”

Z101 lite v01 - Ro

CERINȚE DE MEDIU ȘI ELECTRICE
• Temperatură: 5° - 45°C
• Umiditate: 0 - 90% (fără condens)
• Curent monofazic 85-240 V, 30 VA
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