Zebra LS3408FZ - samostatný snímač
Odolná, spolehlivá a výkonná laserová čtečka 1D čárových kódů, to je Motorola LS3408-FZ. Průmyslová ruční čtečka čárových kódů Symbol LS3408-FZ
je určena do nejnáročnějších průmyslových aplikací s četným snímáním. Na rozdíl od běžných čteček je LS3408-FZ schopna dekódovat i silně
poškozené čárové kódy a hůře vytištěné kódy (např. z jehličkových tiskáren) díky technologii fuzzy logic.
Možnost práce ve snímacím stojánku Intellistand, přechod mezi ručním módem a
snímáním ve stojánku je automatický - čtečka sama detekuje své vložení do stojánku.
Čtečka LS3408FZ podporuje připojení k různým typům hostitelů pouhou záměnou
kabelu, tzv. kombinované rozhraní. Dále podporuje snímání všech běžných typů 1D
čárových kódů včetně GS1 Databar a GTIN. Dvě velká LED okénka a velmi hlasitý 80 dB
zvukový indikátor jsou vhodně umístěny a zajišťují to, že uživatel bez problémů
rozpozná přečtení čárového kódu. Své využití najde čtečka LS3408FZ ve všech výrobních
podnicích, obchodních domech, distribučních centrech a skladech. Díky své maximální
spolehlivosti, výkonu, jednoduchosti a ergonomičnosti usnadňuje práci a zvyšuje její
produktivitu.

Klíčové vlastnosti průmyslové čtečky LS3408FZ:

výborné snímací vlastnosti při čtení poškozených nebo hůře vytištěných čárových kódů díky technologii fuzzy logic
odolnost proti opakovanému pádu z výšky 2 m na beton, krytí IP65
ergonomické provedení vhodné pro intenzivní používání
jednoduchá manipulace a minimální zaškolení obsluh
výrazná světelná i zvuková indikace úspěšného přečtení kódu, nastavitelná hlasitost
vyměnitelný kabel pro připojení k různým rozhraním
okénko snímače je hlouběji usazeno ve snímací části, díky čemuž je chráněno před poškrábáním

Technický popis
Funkcionalita a ovládání
Komunikační rozhraní

klávesnicové, RS232, USB, IBM-46xx

Symboliky 1D čárových kódů

všechny standardní typy 1D-kódů

Optické
Světelný zdroj

viditelná laserová dioda VLD 650 nm

Rychlost čtení

36scan/s

Snímač čárových kódů

Laser

Elektrické
Napájení

4.5 ~ 12VDC

Mechanické
Rozměry

Šířka: 122.5mm, Výška: 74.3mm, Délka: 186.5mm

Váha

350g

Barva

žlutá, světle šedá

Prostředí
Provozní teplota

-30 až 50°C

Maximální okolní osvětlení

86111lux

Odolnost na nárazy

opakované pády z 2 m na beton

Skladovací vlhkost (nekondenzující)

5 až 95%

Elektrostatická odolnost

±8kV kontaktně, ±20kV vzduchem

Průmyslové krytí ?

IP65

Ostatní
Certifikace

FCC Part 15B, ICES-003 Class B, IEC 60825-1: Class 2

Záruka ?
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