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Leve: design compacto com menos de 3 kg  
(6 lbs) para uma fácil integração em qualquer 
linha de produção. 

Inteligente: única cabeça de impressão ajus-
tável de 7 a 20 mm (0,28” - 0,79”) altura de 
impressão. O flexível e intuitivo interface per-
mite um fácil controle na impressão através 
de um touch screen de 5,7”.

Tamanho pequeno: all-in-one design com 
sensor integrado, sem necessidade de ar com-
primido externo. 

Económico: melhor relação preço/qualidade 
no seu segmento, muito baixo custo-por-im-
pressão e investimento inicial, graças à cabeça 
de impressão acionada por solenóides com re-
nomeada e robusta tecnologia Zanasi.  

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 mm7-20 mm

Especificações técnicas

CARACTERES GRANDES

Z101lite



CARACTERÍSTICAS DE IMPRESSÃO
• Uma linha de impressão com 7 pontos
• Altura de impressão de 7 a 20 mm       

(0,28” – 0,79”)
• Velocidade de impressão: até 60 mt/min 

(197 ft/min)
• Capacidade de impressão: até 150 ct/seg
• Capacidade de armazenamento: 100 

mensagens
• 80 caracteres por mensagem
• Fontes disponíveis: 5x5 e 7x5
• Bolderização até 5 vezes
• Calendário e data de validade automáticos
• Contador progressivo e regressivo de até 

9 dígitos
• Função repetição de mensagem
• Impressão em ambas as direções de 

movimentação
• Inversão do texto a 180°
• Impressão até 25 mm (0,98”) de distância

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
• Bomba interna para pressurização da tinta 
• Touch screen display de 5,7” com LCD    

(640 x 480) retroiluminado
• Estrutura em aço inox AISI 304 

CARACTERÍSTICAS GERAIS
• Software intuitivo e de fácil utilização 
• Parâmetros de impressão armazenados 

com cada mensagem
• Função relatório de dados para o contador
• Acesso protegido por senha
• Múltiplos idiomas e alfabetos
• Funções de impressão e purga através de 

um único injetor, selecionável no display 
touch screen

• Tintas para superfícies porosas e não 
porosas 

CABEÇOTE DE IMPRESSÃO 
• Reparável e substituível
• Solenoide com tecnologia de alta 

velocidade
• Cabeçote inclinável para múltiplas alturas 

de impressão
• Estrutura em aço inox AISI 304
• Dimensões: comprimento 196 mm,             

ø 50 mm (comprimento 7,7”, ø 2”) 

CONEXÕES EXTERNAS
• Saída serial: RS232 (opcional)
• Sensor ótico de deteção do produto, 

integrado
• Saída para alarme externo de aviso de 

nível baixo de tinta

REQUISITOS AMBIENTAIS E ELÉTRICOS
• Temperatura de 5° - 45°C (41°-113°F)
• Humidade: 0 - 90% (sem condensação)
• Monofásica, 85-240Vac, 50-60Hz, 30VA
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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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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Z101lite

20 mm
0,79”

7 mm
0,28”


