1.

ZT230 thermische barcode label printer voor magazijnen

Opmerking: i.v.m. het geluid wat tijdens het
printen wordt geproduceerd, zijn deze printers
ongeschikt om lange printjobs op kantoor mee
te printen. In magazijnen worden ze al meer
dan 25 jaar toegepast; alle magazijnprinters
van dit kaliber maken geluid wat duidelijk
hoorbaar is.

1.1

Standaard model zonder opties
Deze printer is all round geschikt voor gemiddeld
gebruik maximaal 2500 labels per dag, gemiddeld tot
150.000 etiketten per jaar. Voor grotere hoeveelheden
kunnen we een zwaarder model aanbieden.
Foto hiernaast: basisprinter.
Veel gevraagde opties:
- ethernet 10/100 MB;
- afpellen;
- opwikkelen.

De printer kan men aansturen vanuit onze software Label Matrix.
Printkop:
8 dots / mm voor het grovere werk: grotere tekst
en barcode
12 dots / mm voor het fijnere werk: kleinere
barcodes.

Snelheid
De printer is geschikt voor allerlei product
etiketten.
Wel is op te merken dat als u grote etiketten heeft
zoals 10 x 15 cm met veel gegevens er op, en
tevens per etiket variabele gegevens wilt printen,
wij een ander model adviseren (64 bit) wegens de
snelheid van de data verwerking in de printer.
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Als u echter:
- kleine etiketten print,
- of grotere in een batch waarbij alle etiketten hetzelfde zijn,
dan is de ZT230 een goede keuze.
Het display is op NL-taal in te stellen, eenvoudige bediening via toetsen.
Etiketten zijn op rol met een 3 inch kern ( 76 mm), dit is een standaard in de barcode wereld.
Inktlint heeft een 1 inch kern (ook standaard).
De printer komt in 2 uitvoeringen: een welke zowel met als zonder inktlint kan printen, een welke
alleen op thermisch gevoelig papier (zonder inktlint) kan printen.
1.2

Aansluiting aan uw PC of netwerk

USB
RS232
Optie: 10/100 MB Ethernet
Als u ethernet wilt is het beslist aan te bevelen om het meteen af
fabriek te bestellen. Later inbouwen gaat niet, en de externe
converters LPT-ethernet werken niet goed als het gaat om 2-weg
communicatie.

Optie: gele dragermateriaal ( backing / liner) intern opwikkelen; dit
is handig als u de optie afpellen nodig heeft.
Bij intern opwikkelen is de printer extra hoog. De
opwikkelspoel zit dan onderop.
Foto hiernaast toont de klep open, men kan er goed bij.

Men heeft bij elke printjob verlies van circa 80 cm lengte
omdat men eerst een stuk van de blanco rol op de
opwikkelspoel moet wikkelen.
NB: Als u de complete rol met etiket en al wilt
opwikkelen, dan bieden wij u graag een iets ander model
van Zebra aan.

1.3

Optie: afpellen

Afpellen betekent dat de printer het etiket zelf afpelt van
de drager; de drager wordt opgerold op een lege as
onderin.
U kunt dan bv 10 etiketten afdrukken, de printer print ze een voor een en biedt ze ook een voor
een aan.
U kunt ze dan met de vinger er af nemen en direct op uw product plakken.
Dat is handig bv voor in food-productie bedrijven, slagerijen, bakkerijen waar men vuile handen
heeft. Of als u serienummers print en die meteen op uw product wilt plakken.
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1.4

Optie: cutter

Een cutter snijdt het etiket af meteen na het printen.
U heeft dan eindloos papier op de rol zitten. Dit maakt ook dat u hiermee etiketten van
verschillende lengte kunt maken. Het gaat dan wel om de wat grotere etiketten.
De cutter komt voorop de printer.
1.5

Onderhoud

Het onderhoud aan de printer bestaat voornamelijk uit: schoonmaken!
Als men veel print, een rol per week of meer dan kan men het inwendige elke week stofzuigen. Of
met een verfkwast het stof wegvegen.
De printkop en de rubberen aandrukrol maakt men schoon met een pluisvrije doek gedept in iso
propyl alcohol, flesjes zijn te koop bij de drogist.
Er hoeft niets gesmeerd te worden.
Dat is alles.
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