
MODUŁ SKANUJĄCY SE55
KARTA DANYCH PRODUKTU

Rozszerz swój zasięg

Technologia IntelliFocus pomaga skanować z bliska i z daleka
Technologia IntelliFocus™ z łatwością rejestruje kody kreskowe 1D 
i 2D w różnym stanie przy szerokim zasięgu roboczym, na przed-
miotach trzymanych w ręku lub znajdujących się po drugiej stronie 
pomieszczenia. Dzięki regulowanemu podświetleniu i inteligentnej 
funkcji automatycznego ustawiania ostrości użytkownicy nie muszą 
rezygnować z szybkości skanowania na rzecz zasięgu roboczego.

Zaawansowany zasięg roboczy
Wyjątkowy zasięg roboczy — od 5,6 cm (2,2 cala) do ponad 12,2 m 
(40 stóp) — stwarza doskonałe możliwości integracji w różnych zas-
tosowaniach, od magazynów po salę sprzedaży. Oznacza to, że aby 
odczytać kody kreskowe, pracownicy nie muszą zmieniać urządzeń, 
schylać się ani wchodzić na drabiny, dzięki czemu skanowanie jest 
bezpieczniejsze i bardziej wydajne.

Moduł skanujący SE55

Technologia inteligentnego obrazowania PRZM
Dostępne wyłącznie w ofercie firmy Zebra oprogramowanie PRZM 
w ogromnym stopniu przyspiesza proces dekodowania i zapewnia 
niezawodny odczyt już za pierwszym podejściem praktycznie każ-
dego kodu kreskowego 1D and 2D w niemal każdym stanie — w tym 
kodów źle wydrukowanych, porysowanych, zabrudzonych, uszkod-
zonych, przykrytych folią termokurczliwą lub o niskim kontraście.
 

Łatwość obsługi

Bardzo dobrze widoczny celownik laserowy
Moduł SE55 jest wyposażony w innowacyjny zielony celownik lase-
rowy z szerokim wzorem celującym, który jest nawet siedmiokrot-
nie lepiej widoczny niż czerwony punkt celujący. Oznacza to, że 
użytkownicy mogą szybciej i dokładniej celować w kody kreskowe z 
różnych odległości i w różnych warunkach oświetlenia, co pozwala 
oszczędzać czas i zapobiegać niezamierzonemu odczytowi danych.

Czujnik o wysokiej rozdzielczości 4MP
Czujnik 4 MP modułu SE55 umożliwia pracownikom zarówno deko-
dowanie kodów kreskowych, jak i rejestrację obrazów o wysokiej 
rozdzielczości, bez konieczności przełączania się na oddzielny 
aparat fotograficzny do rejestracji obrazów lub dokumentów. Jedna 
zintegrowana kamera uprości procesy robocze i pozwoli wyelimi-
nować koszt drugiego czujnika kamery w tworzonych przez Ciebie 
urządzeniach.

Wytrzymała konstrukcja i szeroki zakres temperatur roboczych
Wysoka odporność udarowa i szeroki zakres temperatury pracy za-
pewniają modułowi SE55 trwałość wszędzie tam, gdzie wymagana 
jest funkcja skanowania kodów kreskowych. Zintegrowana, samo-
dzielna konstrukcja ma mniej miejsc łatwo ulegających awariom niż 
większość konkurencyjnych modułów, użytkownicy mogą więc być 
pewni długoterminowej niezawodności swoich urządzeń.

Moduł skanujący SE55 o zaawansowanym zasięgu to technologia IntelliFocus™ do rejestracji kodów 
kreskowych w małej obudowie dla integratorów urządzeń mobilnych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.zebra.com/se55

Niezależnie od tego, czy dany przedmiot jest trzymany w ręku, czy znajduje się w odległości ponad 12,2 m (40 stóp), moduł skanujący 
SE55 o zaawansowanym zasięgu z technologią IntelliFocus™ wykorzystuje inteligentną funkcję automatycznego ustawiania ostroś-
ci, aby szybko określić odległość kodu kreskowego, a następnie go zarejestrować. Wyposażony jest w zielony celownik laserowy, 
nawet siedmiokrotnie lepiej widoczny niż celownik czerwony (nawet w jasnym świetle słonecznym) oraz technologię inteligentnego 
obrazowania PRZM firmy Zebra, które zapewniają niezawodne dekodowanie za każdym razem. SE55 jest wystarczająco smukły, aby 
zmieścić się w większości urządzeń kieszonkowych, co czyni go idealnym rozwiązaniem do współczesnych, zmieniających się proce-
sów roboczych, zwłaszcza w handlu detalicznym i magazynach.

Duży zasięg roboczy i niewielkie wymiary
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Łatwa integracja

Wybór strategii dekodowania
Opcje zarówno dekodera sprzętowego, jak i programowego 
umożliwiają wybór strategii dekodowania najlepiej odpowiadającej 
konkretnym potrzebom oraz planowanej budowie produktu.
 
W przypadku dekodowania sprzętowego, miniaturowa płytka 
dekodera PL5000A MIPI zmieści się w najmniejszych nawet 
produktach, a płytkę PL5000C z chipem BGA (Ball Grid Array) można 
przylutowywać bezpośrednio na płytce drukowanej, co pozwala na 
głębszą integrację funkcji skanowania firmy Zebra w produktach — i 
wykorzystanie mniejszej ilości miejsca.
 
Opcja dekodowania wyłącznie za pomocą oprogramowania nie 
wymaga żadnej przestrzeni fizycznej, więc będzie pasować do 
każdego projektu. Nie wymaga też zakupu ani integracji żadnego 
sprzętu, co obniża koszty i skraca czas potrzebny do wprowadzenia 
produktu na rynek. Nie ma też sprzętu wymagającego zasilania, co 
wydłuża czas pracy baterii w urządzeniu głównym.

Konstrukcja o niewielkiej wysokości
Urządzenia używane w handlu detalicznym stają się coraz cieńsze, 
a jednocześnie wymaga się od nich więcej niż kiedykolwiek dotąd. 
Przy wysokości poniżej 7,5 mm SE55 łatwo zintegrować z większością 
nowoczesnych urządzeń przenośnych, zachowując przy tym 
doskonałą odległość skanowania.

Łatwość dostosowania do zmieniającego się trybu pracy
Moduł SE55, rozwiązanie typu „wszystko w jednym”, jest idealny 
do współczesnych, zmieniających się trybów pracy. Zwiększy on 
możliwości w handlu detalicznym, w którym sale sprzedaży pełnią 
obecnie rolę mikrocentrów realizacji zamówień złożonych online z 
odbiorem w sklepie.
 
Na zapleczu i w magazynach ten kompaktowy skaner doskonale 
sprawdzi się we wszystkich zadaniach, od pobierania małych 
przedmiotów z pojemników podczas kompletacji zamówień, przez 
odbieranie owiniętych folią termokurczliwą palet na zewnątrz, 
po rozwożenie palet na miejsce składowania za pomocą wózka 
widłowego.
 
W przypadku tych i wielu innych zastosowań elastyczność modułu 
SE55 pozwoli mu pracować w niemal każdym zastosowaniu 
przemysłowym lub detalicznym.
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Parametry fizyczne

Wymiary 7,2 mm (wys.) × 26,4 mm (szer.) × 14,9 mm (gł.)

Waga 5,4 g +/- 0,10 g

Interfejs Port aparatu fotograficznego z 24-stykowym złączem 
płytka-płytka. Obsługa interfejsu MIPI

Parametry wydajnościowe

Rozdzielczość czujnika 2688 × 1520

Adaptacyjne pole 
widzenia

Maksymalnie w poziomie: 37°, maksymalnie w pionie: 
21°

Odchylenie w pozio-
mie, odchylenie w 
pionie i obrót

Tolerancja na odchylenie w poziomie ±60°
Tolerancja na odchylenie w pionie: ±60°
Tolerancja na obrót: 360°

Ogniskowa Od przodu modułu: od 3" do nieskończoności

Celowanie Zielony celownik laserowy 520 nm

Podświetlenie Dwie diody LED o ciepłym białym świetle

Środowisko użytkowe

Światło otoczenia Maksymalnie 107.639 luksów (bezpośrednie światło 
słoneczne)

Temp. robocza -30°C do 60°C

Temp. przechowy-
wania

-20°C do 70°C

Wilgotność W czasie pracy: wilgotność względna 95% bez 
kondensacji przy 50°C (122°F)
Podczas przechowywania: wilgotność względna 85% 
bez kondensacji przy 70°C (158°F)

Wytrzymałość 
udarowa

2500 ± 100 g, ½ sinusa, wstrząs 0,70 ± 0,1 ms w 
temp. 20°C
2000 ± 100 g, ½ sinusa, wstrząs 0,85 ± 0,1 ms w 
temp.
-30°C i 60°C

Zasilanie Napięcie operacyjne prądu wejściowego:
• VCC_ENGINE: 3,135 V do 3,6 V
• VDD_IO_HOST: 1,71 V do 3,6 V
• VCC_ILLUM: 2,9 V do 5,5 V
Prąd roboczy:
• VCC_ENGINE + VDD_IO_HOST (3,3 V): 130 mA 

(typowo)
• VCC_ILLUM (3,3 V) do 480 mA (typowo); (5 V) do 

400 mA (typowo)
Pobór prądu w trybach niskiej mocy (bezczynności/
niskiego poboru mocy) = 65 mA/<3 mA (typowo)

Zasięg odczytu (typowo)1

Typ kodów kreskowych Odległość

3 mil Code 39 Mała odległość: 6,9 cm (2,7")
Duża odległość: 41,1 cm (16,2")

5 mil Code 39 Mała odległość: 6,4 cm (2,5")
Duża odległość: 67,6 cm (26,6")

5 mil PDF417 Mała odległość: 7,1 cm (2,8")
Duża odległość: 49,8 cm (19,6")

6,7 mil PDF417 Mała odległość: 6,6 cm (2,6")
Duża odległość: 65,0 cm (25,6")

10 mil DataMatrix Mała odległość: 5,6 cm (2,2")
Duża odległość: 68,8 cm (27,1")

100 % UPC (13 mil) Mała odległość: 6,4 cm (2,5")
Duża odległość: 180 cm (71")

15 mil Code 128 Mała odległość: 18,2 cm (7,2")2 
Duża odległość: 182,9 cm (72")

20 mil Code 39 Mała odległość:2 
Duża odległość: 276,9 cm (109")

55 mil Code 39 Mała odległość:2 
Duża odległość: 744,2 cm (293")

Dane techniczne
100 mil Code 39 Mała odległość:2 

Duża odległość: 1407,2 cm (554")

100 mil DataMatrix Mała odległość:2 
Duża odległość: 685,8 cm (270")

Zgodność z przepisami

Klasyfikacja
 

Przeznaczony do stosowania w urządzeniach lasero-
wych CDRH klasy II/IEC 60825-1 klasy 2

Bezpieczeństwo 
elektryczne

Zgodność z IEC/EN 62368-1:2014 oraz UL 62368-1 
wyd. 2, 2014-12-01 oraz CAN/CSA C22.2 nr 62368-1-
14, wyd. 2, 2014-12-01

Informacje środowi-
skowe

Zgodność z dyrektywą RoHS

Przypisy

1. W zależności od rozdzielczości druku, kontrastu i światła otoczenia.
2. Ograniczone pole widzenia.

Gwarancja

Zgodnie z warunkami gwarancji sprzętowej firmy Zebra urządzenie SE55 jest 
objęte gwarancją na wady produkcyjne i materiałowe na okres 15 miesięcy od 
daty wysyłki. Pełne warunki gwarancji sprzętowej firmy Zebra:
www.zebra.com/warranty

Handel detaliczny

Magazyny

Transport i logistyka

Branże i zasto-
sowania
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