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Compartimento industrial ergonômico em 
aço inoxidável AISI 304 com protecão IP65  
para uso em ambientes agressivos.

Até 5 linhas de impressão com alturas de 0.8 
a 14 mm com Orificio Microponto para codi-
ficação em alta resolução.

Consumos reduzidos graças ao inovador cir-
cuito de recuperação 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.

CARACTERES PEQUENOS

Tipo de impressão

Código de barras Logotipos Texto alfanumérico

Superfícies
impressas

Embalagem 
primária

Embalagem
secundária

Matéria-prima

Altura máxima

0 a 15 mm Acima de 100 mm16 a 100 mm

Principais recursos



Z5000
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DE IMPRESSÃO
• Até 5 linhas de impressão
• Altura dos caracteres de 0,8 a 14 mm  
 (0,032” - 0,56”)
• Velocidade do produto: até 400 mt/min  
 (1320 pés/min)
• Velocidade de impressão: até 2136  
 caracteres/seg
• Arquivo de 250 mensagens
• Até 250 caracteres por mensagem
• Espaço entre linhas selecionável
• Fontes disponíveis: 5x4, 5x5, 7x4, 7x5,  
 9x7, 10x8, 15x10, 16x10, 24x16 e 32x18
• Negrito até 8 vezes
• Criação de logotipos a partir do teclado
• Arquivo de 50 logotipos
• Data de vencimento multifuncional  
 automático
• Contadores de aumento/diminuição de  
 até 9 dígitos
• Repetição consecutiva da mensagem
• Impressão em todas as direções
• Impressão texto em vertical (rotação do  
 texto de 90°)
• Impressão DIN para segmento de cabos     
 (opcional)
• Função “negativo fotográfico”   
 automática
• Distância cabeçote - produto até           
 90 mm (3,54”) 

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 CONSTRUTIVAS
• Teclado de membrana resistente a  
 solventes
• Display WYSIWYG azul de elevado  
 contraste de 240x128 pontos
• Estrutura em aço inox AISI 304
• Proteção IP65
• Umbílico reforçado de 4 mt (13,1 pés) 

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO
• Único botão de START/STOP
• Circuito de recuperação de vapores para  
 redução de consumo de solvente
• Sistema hidráulico avançado para rápido  
 e fácil arranque com sistema de limpeza  
 automática
• Memorização dos parâmetros de  
 impressão nas mensagens
• Acesso a teclado com senha
• Possibilidade de interfaces de usuário  
 com diversos alfabetos 
• Relatório específico para as estatísticas  
 das impressões realizadas 
• Memorização de mensagens com campo  
 alfanumérico 
 
 

CABEÇOTE DE IMPRESSÃO
• Estrutura em aço e alumínio vedada  
 hermeticamente
• Orifício microponto para codificação    
 em alta resolução
• Controle automático de presença/ 
 ausência de gotas de tinta
• Função de auto-limpeza orifício  
 microponto
• 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 com  
 ar
• Versão a 90° para aplicações em espaço  
 reduzido (opcional) 

CONEXÕES EXTERNAS
• Conexão serial RS232 e RS485/422
• Interface Ethernet para conexão LAN 
 (opcional)
• Entrada para fotocélula para detecção  
 de produto
• Interface para sistema de gestão  
 movimentação cabeçote
• Sinal de impressora pronta
• Entrada para encoder para movimentos  
 irregulares
• Alarme acústico e luminoso em coluna  
 de três luzes
• Interface paralela BCD 
 
AMBIENTE DE TRABALHO/ALIMENTAÇÃO
• Temperatura: de 5° a 45°C (40°-113°F)
• Umidade: 10 - 90% (sem condensação)
• Alimentação: 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


