
Sistem de imprimare uşor de utilizat, design 
compact, pentru clienţii ce caută o soluţie 
simplă şi eficientă în ce priveşte utilizarea şi 
costul. 

• Carcasă robustă din oţel inoxidabil AISI 304. 

Imprimă până la 3 linii cu înălţimea carac-
terelor de la 0,8 la 12 mm. 

• Sistem hidraulic simplificat cu eficienţă şi 
fiabilitate ridicată, dispunând de spălare 
automată inclusiv a duzei, cu reciclarea 
solventului. 

• Schimbare rapidă a consumabilelor, fără a fi 
nevoie să se oprească linia de producţie. 

Tip de imprimare 

Cod de bare Logo-uri Text alfanumeric 

înălţime imprimare 

0-15 mm 

Ambalaj primar Ambalaj secundar 

CARACTERE MICI 

Caracteristici 



SPECIFICAŢII TEHNICE 

CARACTERISTICILE I 
• Imprimă până la 3 linii 
• înălţimea caracterelor: de la 0,8 la 

12 mm 
• Viteză de până la 400 m/min a liniei de 

producţie 
• Rată imprimare: până la 2136 caractere 

pe secundă 
• Capacitate de stocare a mesajelor: 100 
• 250 caractere pe mesaj 
• Selectarea decalajului vertical dintre 

linii 
• Fonturi disponibile: matrice 5x4, 5x5, 
7x4, 7x5, 9x7,10x8,16x10 

• Factor de îngroşare: până la 8 ori 
• Creare şi imprimare de logo-uri 
• Capacitate de stocare logo-uri: 30 
• Marcare automată a lotului, orei, datei, 

datei de expirare, săptămânii (1/52), 
datei după calendarul Iulian (1/365) 

• Contor de incrementare/decrementare 
a produselor de până la 9 cifre 

• Funcţie de repetare a mesajului 
• Imprimare în orice direcţie de mişcare 
• Distanţă maximă de imprimare: 90 mm 

CODURI DE BARE 
• 2/5 Industrial, UPC-A, CODE39, EAN 13 

CARACTERISTICILE UNITĂŢII DE COMANDÂ 
• Tastatură cu rezistenţă la umiditate 

şi solvenţi cu 67 taste alfanumerice şi 
speciale 

• Afişaj grafic WYSIWYG 240x128 
pixeli, luminat şi contrast ridicat 

• Nu necesită sursă de aer comprimat 
• Carcasă din oţel inoxidabil AISI 304 
• Grad de protecţie IP53 
• Distanţa capului de imprimare faţă de 

unitate: 2 m 

CARACTERISTICI GENERALE 
• Un singur buton START/STOP 
• Spălare automată atât la pornire cât şi 

oprire 
• Control automat al temperaturii şi 

vâscozităţii cernelii 
• Sistem hidraulic nou, simplificat, cu 

consum scăzut de solvent 
• Stocarea parametrilor de imprimare 

direct în mesaj 
• Parole de acces pentru operatori 
• Gamă largă de cerneluri disponibile: 

standard, pigmentate, alimentare şi 
fără MEK 

• Funcţie de presurizare a capului 
împotriva particulelor de praf/ 
impurităţilor din mediul ambient 

• Dimensiuni: 227 mm x 42 mm x 49 mm 
• Conexiunea capului la 90° pentru spaţii 

mici (opţional) 
• Sursă internă de suprapresiune 

(opţional) 
• Duză de 70 microni sau opţional 50 

microni, pentru imprimări de înaltă 
rezoluţie şi calitate 

CONEXIUNI EXTERNE 
• Port serial RS232 
• Senzor optic pentru detectarea 

produselor 
• Interfaţă paralelă 1 bit pentru direcţia 

de imprimare 
• Ieşire sistem gata de imprimare 
• Conexiune encoder pentru linii de 

producţie cu viteze variabile 
• Ieşire externă pentru alarmă tip 
semafor 

CERINŢE DE MEDIU Şl ELECTRICE 
• Temperatură: între 5° şi 45° C 
• Umiditate: 10-90% (fără condens) 
• Curent monofazic, 85-240 V, 50-60 Hz, 
85 VA 

227 mm 
9,0" 

CAPUL DE IMPRIMARE 
• Cap de imprimare demontabil şi 

reparabil 
• Structură din aluminiu şi oţel inoxidabil, 

închis ermetic 
• Diagnoză automată a picăturilor 

ZANASI prin distribuitor autorizat 
SC ANALOGIC DC SRL 
str. Răcari 16, Bucureşti, S3 
Tel mob:+40 722 610 475 
Tel/Fax+40 21 346 91 83 
analogic@analogicdc.ro 

Za nasi ROMANIA 

www.zanasi.ro 
office@zanasi.ro 
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