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Güvenebileceğiniz kanıtlanmış okuma performansı
Tümünü okutun: yazdırılmış ya da elektronik 1 boyutlu, 2 boyutlu ve 
PDF417 barkodlar, OCR, Digimarc® ve DotCode'lar. Zebra'nın özel 
PRZM Akıllı Görüntüleme Teknolojisiyle, gelişmiş yazılım deşifre 
algoritmaları neredeyse her koşuldaki tüm barkodları kolayca 
yakalayın. Megapiksel sensörü, geniş görüş alanı ve geniş 50,8 cm 
çalışma aralığı sayesinde barkod yakalama her zamankinden daha 
hızlı ve kolay.

SE4100/SE4107 OEM Tarama Motoru

Kurumsal sınıf dayanıklılık
2.500 G şok oranı ve geniş sıcaklık aralığı alışveriş, perakende ve 
endüstriyel uygulamalar için gereken dayanıklılığı sağlar.

Kolay kullanım ilk seferde hedefleme
Parlak dikdörtgen aydınlatma alanı ve yeşil LED hedefleyici büyük 
bir kullanım kolaylığı ve doğru hedefleme sağlar. Beyaz aydınlatma 
her renkten barkodu kolayca yakalamayı sağlayarak barkod okutma 
esnekliğini artırır. Mikro lens düzeni güvenilir okumaya uygun kaliteli 
görüntüler elde etmek için gereken homojen ışığı çıkarır. LED hede-
fleyici, sektöre daha hızlı giriş yapmak için mevzuat onayını hızlan-
dırır ve LED hedefleyicilerin tercih edildiği uygulamalarda kullanım 
alanlarını artırır.

Geniş tasarım ve cihaz yelpazesiyle kolay entegrasyon
SE4100 geniş anasistem yelpazesiyle kolay entegrasyon sağlayan 
paralel ve MIPI arayüzlerini destekler. SE4107 seri ve USB’yi deste-
kler ve diğer Zebra tarama motorlarından kolay yükseltme sağlayan 
SSI içerirler.

Yüksek kaliteli optik bileşenler
İster deşifre ister deşifresiz motorları seçin, rakip firmaların aksine, 
iki motor da yüksek kalite optik sistemleriyle performanstan ödün 
vermez.

Kurumsal sınıf barkod okuma özelliğini daha az yer, zaman ve maliyetle ürün tasarımınıza ekleyin.
Daha fazla bilgi için www.zebra.com/se4100-se4107 adresini ziyaret edin

Tüm ürün ve cihazlarla uyumlu, çok yönlü ve uygun fiyatlı 1/2 Boyutlu tarama motoru mu arıyorsunuz? İşte burada. Ekonomik SE4100 
deşifresiz ve SE4107* deşifreli tarama motorlarıyla mobil bilgisayarlara, POS cihazlarına, mobil POS'lara, barkod okuma kızaklarına, 
erişim kontrol sistemlerine, kiosk cihazlarına ve daha pek çok cihaza kurumsal sınıf 1/2 Boyutlu barkod okuma özelliği kazandırın. Düşük 
maliyeti OEM ürün fiyatları rekabet etmenizi sağlar ve kazancınızı artırır. İnce tasarımı entegrasyonu kolaylaştırır. İster yeni ürünler 
tasarlayın ister mevcut ürünü 1 Boyutludan 2 Boyutluya yükseltin; ince tasarımlı bu motorlar daha ince tasarımlara uyum sağlar ve yeni 
özellikleri barındırır, daha az yer kaplar, daha az geliştirme ve entegrasyon süresi ve daha az maliyet gerektirir. SE4100/SE4107 OEM 
tarama motorları; mükemmel barkod okuma özelliği, boyut ve maliyet dengesi.

Ekonomik, kurumsal sınıf deşifreli ve deşifresiz görüntüleyiciler
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Deşifreli SE4107 ile kolay geliştirme, yükseltme ve güncelleme
Bu deşifre motor sayesinde, geliştirmeye harcadığınız zaman 
ve parayı azaltın. İlave deşifre edici kart için entegrasyon ya da 
programlama gerekmez. Ana cihazda işletim sistemi ya da ileri seviye 
işlemci gerektirmez ve çok çeşitli ürünlere kurumsal sınıf barkod 
okutma özelliği eklemenizi sağlar. Mevcut ürününüzü 1 Boyutludan 2 
Boyutluya kolayca terfi ettirin. Ayrıca, yeni özellikleri, sembolojileri ve 
performans geliştirmelerini entegre etmek için cihaz yazılımını kolayca 
güncelleyebilir ve kitaplıkları deşifre edebilirsiniz; müşterilerinize daha 
uzun cihaz ömrü ve ürünlerinize yaptıkları yatırım için daha yüksek bir 
yatırım geri dönüş sunabilirsiniz.

Deşifresiz SE4100 ile yer ve maliyet tasarrufu
Boyut ve maliyet en önemli faktörler ise, SE4100 göreve hazırdır. 
Deşifreli SE4107 ile kıyaslandığında %35 daha incedir ve dar 
alanlardaki üxrünler için idealdir. Ve yerleşik kod çözme donanımı 
olmadan daha ucuzdur.
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Fiziksel Özellikler

Boyutlar SE4100: 0,27 inç U x 0,88 inç G x 0,54 inç D
6,9 mm Y x 22,3 mm G x 13,7 mm D
SE4107: 0,45 inç U x 0,88 inç G x 0,54 inç D
11,5 mm Y x 22,3 mm G x 13,7 mm D

Ağırlık SE4100: < 0,16 oz./4,5 g
SE4107: < 0,19 oz/5,5 g

Ara Yüz SE4100: 27 pinli ZIF konnektörde kamera portu; 
paralel veya MIPI arayüzü desteği
SE4107: 12 pinli ZIF Konnektörde TTL Seri veya USB 
üzerinden SSI Denetim

Kullanıcı Ortamı

Ortam Işığı Maksimum 107.639 lüks (direkt güneş ışığı)

Çalışma Sıcaklığı -20° C ile 50° C arası

Depolama Sıcaklığı -22° F ile 158° F/-30° C ile 70° C arası

Nem Çalışma: %95 Bağıl Nem, 50 °C'de yoğuşmasız
Depolama: %95 Bağıl Nem, 70 °C'de yoğuşmasız

Şok Derecesi Aşağıdaki şartlar için toplam 36 şok: 2000 ± 100 g, ½ 
sinüs, 0,85 ± 0,1 msn şok, +X, −X, +Y, −Y, +Z, −Z yönleri, 
-30 °C ve 60 °C'de her yön için 6 şok
2500 ± 100 g, ½ sinüs, 0,70 ± 0,1 msn şok, + X, −X, + Y, 
−Y, + Z, −Z yönleri, 20 °C'de her yön için 6 şok

Güç SE4100:
Operasyonel Giriş voltaj Motoru: VCC = 3,3V +/- 0,3V; 
VCC_ILLUM = 3,3V +/- 0,3V
Aydınlatmalı ve 240mA pik 210mA RMS'yi hedefleyen 
toplam 3,3 V Akım Çekişi (VCC = VCC_ILLUM = 3,3V)
Düşük güç modlarında akım çekme (Boşta/Uyku 
Modu/Bekleme Modu): 7mA/0,3mA/0,3mA
SE4107 Seri:
 Operasyonel giriş voltajı: 3,3 +/- 0,3V
Toplam akım çekişi: 490mA pik; Vin = 3,3V'de 475mA 
RMS
Düşük güç modlarında akım çekme (Boşta/Uyku 
Modu/Bekleme Modu): 90mA/3mA/3mA
SE4107 USB:
 Operasyonel giriş voltajı: 5,0 +/- 0,5V
Toplam akım çekişi: 280mA pik; Vin = 3,3V'de 260mA 
RMS
Düşük güç modlarında akım çekme (Boşta/Uyku 
Modu/Bekleme Modu): 60mA/2mA/2mA

Performans Özellikleri

Sensör Çözünürlüğü 1280 x 960 piksel yuvarlanan deklanşör

Görüş Alanı Yatay: 44,5°, dikey: 33,5°

Eğiklik, Yuvarlanma & 
Aralığı

Eğiklik toleransı: ± 60°
Aralık toleransı: ± 60°
Yuvarlanma toleransı: 360°

Odak Mesafesi Motorun önünden: 6 inç/15,24 cm

Hedefleme LED'i Yeşil LED

Aydınlatma 1 sıcak beyaz ışıklı LED

Yasal

LED Sınıflandırması IEC/EN 62471 uyarınca Muaf Risk Grubu LED ürünü

Elektrik Güvenliği IEC/EN 60950-1 + A1 + A2 ve UL 60950-1 İkinci Sürüm, 
2014-10-14 ve CSA C22.2'ye uygunluk
No. 60950-1-07, 2. Baskı, 2014-10. IEC/EN 62368-
1:2014 (2. Baskı) ve UL 62368-1, 2. Baskı, 2014-12-01 
ve CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14, 2. Edisyona 
uygunluk

Özellikler
Ortam RoHS Uyumlu

Garanti

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşulları çerçevesinde SE4100 ve SE4107, 
sevkiyat tarihinden itibaren 15 ay süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı 
garantilidir. Zebra donanımı ürün garanti açıklamasının tamamı için:
https://www.zebra.com/warranty adresini ziyaret edin

Dipnotlar

*Bu özelliklerde değişiklik yapılabilir.

Deşifre Aralıkları

Semboloji/Çözünürlük Yakın/Uzak

0,127 mm Code 39 2,4 inç/6,1 cm ila 9,5 inç/24,1 cm

0.127 mm Code 128 2,8 inç/7,1 cm ila 9 inç/22,9 cm

0,169 mm PDF 417 2,4 inç/6,1 cm ila 8 inç/20,3 cm

0.254 mm Datamatrix 2,9 inç/7,4 cm ila 8,5 inç/21,6 cm

%100 UPCA 1,8 inç/4,6 cm ila 19,5 inç/49,5 cm

0,381 mm QR 1,2 inç/3 cm ila 11,5 inç/29,2 cm

0,508 mm QR 1,2 inç/3 cm ila 14,0 inç/35,6 cm
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