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Sólidos e exclusivos cabeçotes de impressão 
Graph e-JET, os únicos com grupo orifícios 
em aço inox desmontável e reparável.

Impressão de alta definição, lateral e para 
baixo, em superfícies porosas e não porosas.

Tintas patentadas de alto contraste para 
a impressão de códigos de barras de alta 
definição, conformes com as normas de cod-
ificação GS1.

Total personalização das embalagens graças 
ao gerenciamento simultâneo de dois ca-
beçotes de impressão de 102 mm (4”) e 50 
mm (2”).

Interface inovador com display touch-screen 
de 12,1”, PC industrial integrado (SSD Hard 
Disk) e software de programação .NET fácil-
mente integrável com software impresarial.

ALTA DEFINIÇÃO

Tipo de impressão

Código de barras Logótipo Texto alfanumérico

Superficie de 
impressão

Embalagen primária Embalagen Secundária Matéria-prima

Altura máxima

0-15 mm Mais de 100 mm16-100 mm

Especificações técnicas 
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Z640PLUS 3.0
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DE IMPRESSÃO
• Gerenciamento simultâneo de 1  
 ou 2 cabeçotes de impressão de alta  
 definição de 102 mm (4”) e/ou de          
 50 mm (2”) 
• Velocidade de impressão: até                    
 90 mt/min (295 ft/min)
• Fontes disponíveis: Windows True Type
• Bolderização até 6 vezes 
• Realização de imagens gráficas em alta  
 definição 
• Arquivo de mensagens até 50 GB
• Calendário e data de validade   
 automáticos
• Contador progressivo e regressivo de  
 até 9 dígitos
• Função repetição de mensagem
• Orientação de campo: 0°, 90°, 180°,  
 270°
• Tipos de campo de texto fixo e variável  
 (automático ou externo) 

CÓDIGOS DE BARRAS
• GS1 128, Code 128, ITF, EAN 8, EAN 
 13, UPC A, Code 39, 2/5 Industrial, 2/5 
 Interleaved, CodaBar, PDF 417, DataBar,  
 Data Matrix, QR
• Todos os códigos de barras podem ser  
 criados no modo estático ou dinâmico 
 
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
• Estrutura em aço inox AISI 304 
• Proteção IP54 
• Impressão até 5 mt (16,4 ft) de distância 

CARACTERÍSTICAS GERAIS
• Criação intuitiva de mensagens com  
 software de programação melhorado   
 e poderoso 
• Imagens simplificadas e formatação  
 de textos com a função Stretch e Drag  
 & Drop
• Interface usuario rápido e reativo com  
 display touch-screen a cores de 12,1”  
 SVGA  
• Imprimir parâmetros armazenados em  
 cada mensagem
• Função relatório de dados para o  
 contador, verificável via ethernet
• Acesso operador multisenha com 
 proteção Screen Lock
• Comunicação para programas de  
 gerenciamento e software
• Interface de usuario e sistema   
 operativo com idiomas e alfabetos  
 estrangeiros (como Árabe, Chinês,  
 Cirílico, para incluir vários dialectos  
 locáis)
• Cálculo de consumo de impressão em  
 tempo real
• Sistema operativo Windows® 10 ‘IoT’  
 Enterprise
• 64 GB de disco rígido SATA SSD (Solid  
 State Disk)
• Microprocessador com tecnologia  
 FANLESS de 1.86 GHz / 4 GB de RAM  
 DDR3

CABEÇOTES DE IMPRESSÃO Graph e-JET
• Versão e-JET (Enhanced) para imprimir  
 até 20 mm de distância
• Estrutura em aço inox AISI 304
• Tecnologia piezoeléctrica industrial de  
 alta velocidad 
• Resolução horizontal até 600 Dpi
• Resolução vertical 192 Dpi
• Único grupo orificios em aço inox
• Grupo orificios desmontável e   
 reparável
• Impressão lateral (0° and 90°) e para  
 baixo con cabeçote de impressão  
 integrado ou remoto  
• Tintas pigmentadas de alto contraste
• Tintas de secagem rápida e alta adesão
• Sistema de proteção contra   
 batidas e vibrações integrado
• Exclusivo sistema de purga (Automatic  
 Maintenance Purge ModuleTM)
• Sistema inovador de aquecimento do  
 cabeçote de impressão e da tinta
• Depósito tinta de 20 Lt (opcional)
• Dimensões cabeçote Graph e-JET 102:  
 215 mm x 60 mm x 150 mm 
 (8,5” x 2,4” x 5,9”)
• Dimensões cabeçote Graph e-JET 50: 
 175 mm x 50 mm x 100 mm  
 (6,9” x 2,0” x 3,9”)

CONEXÕES EXTERNAS
• Conexão com scanner para validar o  
 código de barras impresso
• Interface Ethernet para conexão LAN  
 10/100/1000 Mbit
• Conexão Wi-Fi e Bluetooth   
 (opcional)
• 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
• Serviço controle remoto via internet
• Software L@ncode® para   
 gerenciamento a distância 
• Saída de sinal impressora pronta
• N°2 portas USB versão 2.0 
• N°2 portas seriais RS232
• Licença TeamViewer para rápido acesso  
 e apoio em linha 
 
AMBIENTE/REQUISITOS ELÉTRICOS
• Temperatura:  de 5° a 45°C 
 (40°-113°F)
• Humidade: 0 - 90% (sem condensação)
• Monofásica, 80-240Vac, 50-60Hz,  
 100VA
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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
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