
Principais recursos

CARACTERES PEQUENOS

Tipo de impressão 

Código de barras Logotipo Texto alfanumérico

Superfícies 
impressas

Embalagem
primária

Embalagem
secundária

Matéria-prima

Z5700

Altura máxima

0 a 15 mm Acima de 100 mm16 a 100 mm

15mm

100mm16mm

  100mm

Compartimento em aço inoxidável industrial 
ergonômico IP65 protegido contra jatos de 
água, vapor e poeira.

Até 5 linhas com altura dos caracteres de 0,8 
a 14 mm, bocal para microimpressão em alta 
resolução.

Cálculo de produção em tempo real e down-
load do relatório de produção via chave USB.

Interconectada: o módulo “Intérprete Serial” 
decodifica e converte as informações que 
chegam de dispositivos externos dos siste-
mas ERP, CLP, balança, scanner e rotulagem.

Controle remoto e monitoramento total da 
impressora. 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
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Use um leitor de código QR para acessar a página do produto
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CARACTERÍSTICAS DA IMPRESSÃO
• Até 5 linhas impressas
• Altura dos caracteres de 0,8 a 14 mm  
 (0,032” a 0,56”)
• Capacidade de velocidade por linha:        
 até 400 m/min (1320 pés/min)
• Velocidade de impressão:                        
 até 2136 ct/seg
• Armazenamento de mensagens e  
 logotipos: até 4 GB com memória SD  
 expansível para micro
• Até 6800 pontos por mensagem
• Tipos de campos de texto fixos e  
 variáveis (com operador, automático ou  
 externo)
• Posicionamento de campos de texto à  
 escolha do usuário
• Fontes disponíveis: 5x4, 5x5, 6x4, 7x4,  
 7x5, 9x5, 9x7, 10x8,16x10, 24x16, 32x18  
 e True Types do Windows                                                                                                       
• Espaçamento entre caracteres à  
 escolha do usuário
• Intensidade de impressão à escolha do  
 usuário
• Geraçao rápida de imagens, perfis e  
 linhas via visor touch-screen
• Data, hora, offsets e datas   
 de vencimento automáticas e   
 multifuncionais
• Contadores de produtos alfanuméricos  
 crescentes/decrescentes, até 9 dígitos
• Impressão métrica repetitiva - função  
 de mensagens
• Repetição de mensagens   
 personalizável, com início de impressão  
 único
• Orientação dos campos: 0°, 90°, 180°,  
 270°
• Função de impressão tipo torre  
 (Rotação do texto em 90°)
• Distância de projeção da codificação  
 de até 90 mm - 3,54” (linha única de pelo  
 menos 3 mm - 0,118”) 

CÓDIGOS DE BARRAS
• 2/5 Industrial, UPC-A, CÓDIGO 39,      
 EAN 13, CÓDIGO 128 (A,B,C), EAN 128  
 (A,B,C), Matriz de dados 2D, ITF (A,B,C),  
 Código QR  

CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DE CONTROLE
• Tela LED touch-screen TFT 10,1”  
 totalmente em cores, anti-reflexiva, de  
 alto contraste 
• Estrutura em aço inoxidável AISI 304
• Classificação IP65 (requer compressor  
 de ar) 
• Comprimento dos eletrodutos: 2 m –  
 6,56 pés (4 m – 13,1 pés opcional)  

RECURSOS GERAIS
• Interface de usuário personalizável  
 exclusiva para um único operador  
 (funcionalidade, idioma e alfabetos)
• Interface de usuário intuitiva com  
 gráficos ícones

• Editor gráfico inovador com funções      
 de sequências e arrastar e soltar e  
 tecnologia smartphone
• Interface de usuário e teclado virtual  
 com idiomas e alfabetos estrangeiros
• Enxágue automático com reciclagem de  
 solvente ao ligar e ao desligar
• Baixo consumo devido ao sistema de  
 reciclagem otimizado
• Armazenamento de mensagens com  
 nome dos arquivos
• Armazenamento dos parâmetros de  
 impressão nas mensagens
• Verificação de dimensões da mensagem
• Acesso multinível com log-in
• Função relatório do contador de  
 impressões executadas
• Ajuda e manual do usuário on-line, com  
 imagens e vídeos contextuais 

CABEÇA DE IMPRESSÃO
• Estrutura em aço inoxidável e alumínio  
 hermeticamente fechada
• Bocal de microimpressão para impressão  
 em resolução de alta qualidade  
 (opcional)
• Faseamento automático do fluxo de tinta  
 para qualidade de impressão constante
• Função de limpeza dos bocais de  
 microjato
• Ampla gama de padrões, pigmentos e  
 tintas para alimentos isentas de MEC
• Admissão dos eletrodutos a 90°  
 (opcional)
• Função de abastecimento interno de ar  
 positivo
• Modelo de 90° para espaços reduzidos/ 
 curtos (opcional)                                                                                                           

CONEXÕES EXTERNAS
• Conexões seriais RS232 e RS485/422
• Interface Ethernet para conexão LAN  
 10/100  
• Porta USB versão 2.0
• Gerenciamento dos sensores para leitura  
 de produtos
• Saída de sistema pré-configurada
• Entrada para Codificador Axial para  
 linhas de produção com velocidade  
 variável
• Saídas para alarme externo com  
 semáforo industrial
• Interface paralela BCD, 6 bits
• Conexão para leitor de código de barras  
 impresso para validação ou seleção de  
 mensagens de índice
• Kit de ar seco (requer compressor de ar)

REQUISITOS AMBIENTAIS/ELÉTRICOS
• Temperatura: de 5° a 45° C (40° a 113°F)
• Umidade: 10 a 90% (sem condensação)
• Monofásico, 85 a 240  Vca, 50 a 60 Hz, 100  VA
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