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Interface simplificada para o operador e 
conexão com os dispositivos industriais mais 
comuns.

Codificação sobre qualquer tipo de super-
fície. 

Estrutura em aço inox AISI 304 com amplo 
teclado industrial de membrana, adequada 
para funcionar também em ambientes mui-
to difíceis.

Gerenciamento independente de dois ca-
beçotes de 7 pontos ou de um cabeçote de 
16 pontos.

Válvulas solenóides de alta performance.

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

CARACTERES GRANDES

Z303



 produção de velocidade variável
• Saída para alarme externo 
 
AMBIENTE/REQUISITOS ELÉTRICOS
• Temperatura: de 0° a 50°C (32° - 122°F)
• Humidade: 0 - 90% (sem condensação)
• Monofásica, 85 - 240Vac, 50 - 60Hz,  
 200VA

Z303
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DE IMPRESSÃO
• Gerenciamento de 1 cabeçote de 16  
 pontos ou 2 de 7 pontos
• Até 2 linhas de impressão
• Altura dos caracteres de 5 a 60 mm       
 (0,20” - 2,37”)
• Velocidade de impressão: até 180 mt/min  
 (591 ft/min)
• Capacidade de impressão: até               
 266 ct/seg
• Capacidade de armazenamento: 100  
 mensagens por cabeçote
• 80 caracteres por mensagem
• Espaço entre linhas ajustável
• Fontes disponíveis: 5x5, 7x5, 9x7, 16x10
• Bolderização até 5 vezes
• Criação de logótipos desde o   
 teclado
• Armazenamento até 26 logótipos 
• Calendário e data de validade   
 automáticos
• Contador progressivo e regressivo de  
 até 9 dígitos
• Função repetição de mensagem
• Impressão em todas as posições e  
 sentidos de movimentação
• Impressão em caracteres verticais
• Impressão até 35 mm (1,37”) de  
 distância 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
• Teclado de membrana resistente a  
 solventes
• Display alfanumérico retroiluminado
• Estrutura em aço inox AISI 304
• Distância cabeçote-consola: até 
 10 mt (33 ft)  

CARACTERÍSTICAS GERAIS
• Parâmetros de impressão armazenados  
 com cada mensagem
• Função relatorio de dados para o  
 contador
• Guia em linha para para a programação  
 dos textos
• Acesso a teclado com senha
• Possibilidade de interfaces usuário com  
 alfabetos estrangeiros  

CABEÇOTES DE IMPRESSÃO
• Tecnologia avançada de válvulas  
 solenóides
• Tintas de secagem rápida e alta adesão
• Grupo orificios em aço inox AISI 304
• Estrutura em aço inox AISI 304
• Dimensões cabeçote de 7 pontos:  
 230 mm x 80 mm x 45 mm (9,0” x 3,1” x 1,8”)
• Dimensões cabeçote de 16 pontos: 
 230 mm x 80 mm x 85 mm (9,0” x 3,1” x 3,3”) 

CONEXÕES EXTERNAS
• Saída serial RS232, RS422 ou RS485
• Entrada para fotocélula de detecção de  
 produto
• Interface paralela BCD
• Entrada para encoder para linhas de  
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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


