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Gabinete ergonômico de aço inox AISI 304 
com grau de proteção elétrica IP55 para uso 
em qualquer ambiente industrial.

Até 4 linhas de impressão com altura de 0,8 
a 12 mm com micro canhão para impressões 
em alta qualidade de resolução.

Baixo consumo de solvente devido a inova-
dor circuito de condensação de vapores.

Sistema hidráulico avançado para rápido e 
fácil arranque com sistema de limpeza au-
tomática, apropriado a linhas de produção 
com longas paragens.  

Ampla gama de tintas (standard e pigmen-
tadas) desenvolvidas para as mais severas 
aplicações industriais.

Tipo de impressão

Código de barras Logótipo Texto alfanumérico

Embalagen primária Embalagen secundária Matéria-prima

0-15 mm Mais de 100 mm16-100 mm

Superficie de 
impressão

Altura máxima

CARACTERES PEQUENOS

Especificações técnicas



Z4500
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DE IMPRESSÃO
• Até 4 linhas de impressão 
• Caracteres com altura de 0,8 a 12 mm  
 (0,032” - 0,47”)
• Velocidade de impressão: até 320 mt/min  
 (1050 ft/min)
• Capacidade de impressão: até            
 2136 ct/seg
• Capacidade de armazenamento:          
 150 mensagens
• Até 255 caracteres por mensagem  
 armazenada
• Espaço entre linhas ajustável
• Fontes disponíveis: 5x4, 5x5, 7x4, 7x5,  
 9x7, 10x8, 16x10, 24x16
• Bolderização até 8 vezes
• Simple criação e impressão de logos
• Capacidade de armazenagem de até  
 50 logos
• Calendário e data de validade   
 automáticos
• Contador progressivo e regressivo de  
 até 9 dígitos
• Função repetição de mensagem
• Impressão em todas as posições e  
 sentidos de movimentação
• Impressão em caracteres verticais
• Impressão modo DIN para o segmentos  
 de cabos
• Impressão em caracteres negativos
• Impressão até 90 mm (3,54”) de  
 distância 

CÓDIGOS DE BARRAS
•  2/5 Industrial, UPC-A, CODE 39, EAN 13  
 CODE 128 (A,B,C), EAN 128 (A,B,C),  
 2D – Datamatrix, ITF (A,B,C) 
 
CARACTERÍSTICAS DO CONTROLADOR
• Teclado de membrana resistente a  
 solventes
• Display com fundo azul, sistema  
 WYSIWYG com alto contraste 240x128  
 pixels
• Estrutura em aço inox AISI 304
• Proteção elétrica IP55
• Umbílico disponível nas versões de 2 e  
 4 metros 

CARACTERÍSTICAS GERAIS
• Único botão para arranque e parada
• Sistema de captação de vapores com  
 baixo consumo de solvente
• Moderno sistema hidráulico para  
 rápido e fácil arranque com sistema de  
 limpeza automática
• Parâmetros de impressão armazenados   
 com cada mensagem
• Acesso protegido por senha
• Operação fácil e intuitiva com o  
 operador
• Disponibilidade de vários idiomas
• Função relatório de dados para o  
 contador 
• Mensagens nomeadas com dígitos  
 alfanuméricos 

CABEÇOTE DE IMPRESSÃO
• Estrutura em alumínio e aço inoxidável  
 hermeticamente selada 
• Micro canhão para impressões em alta  
 qualidade de resolução (opcional)
• Auto modulação do jato de tinta para  
 consistente qualidade de impressão
• Função de auto-limpeza do canhão
• Ampla gama de tintas standard,  
 pigmentadas, alimentares e mek-free
• Dimensões: 227 mm x 42 mm x 49 mm  
 (9,0” x 1,7” x 1,9”)
• Montagem do umbílico a 90° (opcional)
• Predisposição para pressurização
• Versão a 90° para aplicações em espaço   
 reduzido (opcional) 

CONEXÕES EXTERNAS
• Saída serial RS232 e RS485/422
• Interface Ethernet para conexão LAN  
 (opcional)
• Entrada para fotocélula de detecção de  
 produto
• Saída de sinal impressora pronta
• Entrada para encoder para movimentos  
 irregulares
• Saída para alarme luminoso
• Interface paralela BCD, binária 
 
REQUISITOS AMBIENTAIS E ELÉTRICOS
• Temperatura de 5° - 45°C (40°-113°F)
• Humidade: 10 - 90% (sem consensação)
• Monofásica, 85-240Vac, 50-60Hz, 85VA 
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Use um leitor de código QR para acessar a página do produto

Zanasi USA
www.zanasiusa.com

Zanasi China
www.zanasichina.com

Zanasi S.r.l.
Via Marche, 10
41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel. +39 0536 999711
Fax +39 0536 999765
www.zanasi.it - info@zanasi.it


