
Especificações técnicas

Tipo de impressão

Código de barras Logótipo Texto alfanumérico

Superfície de impressão

Embalagen primária Embalagen secundária Matéria-prima

Altura máxima

0-15 mm Mais de 100 mm16-100 mm

15mm

100mm16mm

  100mm

Comece com um clique e muito fácil de usar.

Impressão de alta definição até 12,5 mm em 
embalagens primárias e secundárias em alta 
velocidade.

Design simples e compacto para fácil inte-
gração em todas as linhas de produção.

Controle remoto através do intuitivo Softwa-
re Z1 Remote Manager. 

Ampla gama de tintas para codificação em 
superfícies porosas e não porosas. 

ALTA DEFINICÃO

Z1

Produção limpa e sem necessidade de ma-
nutenção.



Z1
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DE IMPRESSÃO
• Altura de impressão de 1 a 12,5 mm                  
  (0,04” - 0,5”)
• Capacidade de velocidade de linha:        
 até 90 mt/min* (295 ft/min)
• Fontes disponíveis: Windows True Type
• Impressão de imagens gráficas de alta  
 qualidade
• Armazenamento interno até 9    
 mensagens 
• Data automática, hora, off sets e  
 multifunções de data de validade  
• Contadores alfanuméricos aumento/ 
 diminuição até 8 dígitos
• Função de mensagem - Repetir    
 impressão 
• Orientação de campo: 0°, 90°, 180°,                                                                                                                                      
 270°
• Tipos de campo de texto fixo e variável       
 e códigos de barras (automático ou  
 externo)           
• Distância de codificação até 9 mm                                                                                                    
  (0,35”) 

CÓDIGOS DE BARRAS (LINEAR E 2D)*
• EAN 8, EAN 13, EAN 128, Código 2/5,                                                                       
 Código 2/5 check, Código 39, Código 39  
 check, Código 128, DUN14, GS1 Databar,  
  Datamatrix, GS1 Datamatrix, QR-Code,  
  GS1 Databar 
 
CARACTERÍSTICAS GERAIS
• Criação intuitiva de mensagens com o  
 software Z1 Remote Manager
• Transferência de dados usando chave USB
• Imagens simplificadas e formatação de  
 textos com a função Stretch e Drag &  
 Drop  
• Imprimir parâmetros armazenados em  
 cada mensagem
• Gerenciamento de cabeçote de  
 impressão múltiplo através do software  
 Z1 Remote Manager
• Comunicação para programas de  
 gerenciamento e software
• Interface de usuário e conjunto de             
  caracteres com idiomas e  alfabetos           
  estrangeiros (idiomas europeus, japonês,  
  árabe, chinês, cirílico, ...)                                                                                                                                 
• Cálculo de consumo de impressão em  
 tempo real

 CABEÇA DE IMPRESSÃO
• Estrutura de aço inoxidável
• Proteção IP40
• Tecnologia de jato de tinta térmica para  
 uso industrial
• Sensor integrado para deteção de  
 produto
• Resolução horizontal até 900 Dpi
• Resolução vertical 600 Dpi
• Orientação de campo: lateral (0° e 90°), 

 para baixo e para cima 
• Tintas pigmentadas de alto contraste
• Tintas de rápida secagem e alta  
 aderência para superfícies não porosas
• Dimensões da cabeça de impressão: 
 97 mm x 82 mm x 122 mm 
 (3,8” x 3,2” x 4,8”)
• Peso: 570 gr 

CONEXÕES EXTERNAS
• Conexão do scanner para validação      
 de código de barras impresso
• Interface Ethernet para conexão LAN  
 10/100/1000 Mbit
• Gerenciamento de sensores externos  
 para detecção de produtos                                                                                                         
• Interface paralela BCD
• Entrada para encoder axial para linhas  
 de produção de velocidade variável 
• Saída para alarme externo con   
 semáforo industrial
• Software Z1 Remote Manager para  
 gerenciamento total de PC remoto
• N°1 porta USB versão 2.0
• N°1 porta serial RS232 
 
AMBIENTE/REQUISITOS ELÉTRICOS
• Temperatura: de 5° a 40°C (40°-104°F)
• Humidade: 10 a 90% (senza condensa)
• Monofásica, 100-240Vac, 50-60Hz,         
 12VA

Use um leitor de código QR para acessar a página do produtoZ1
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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

*Versão Pro.


