
MS47 SERISI SABIT MONTELI GÖRÜNTÜLEYICI
ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Hızlı ve Kolay Entegrasyon İçin Tasarlanmış

MS47 Serisi, küçük bir ayak izi ve beş taraftan montaj deliği ko-
numlarına sahiptir, böylece muhafazanızın tasarımına uyacak şekilde 
dar konumlara sığmak üzere kolayca pozisyonlandırılabilir. Ürüne, 
tasarım gereksinimlerinizle uyum sağlamak için standart hazır ka-
bloları destekleyen bir Mikro USB bağlantısı da dahildir. MS47 Serisi 
için olan çoklu kablo yönlendirme seçenekleri, çalışma alanınızda 
temiz kurulum için kabloların yol açtığı dağınıklığı azaltmaya yardımcı 
olur. MS47 Serisi, tasarım döngüleri ve mevzuat onayı döngülerini en 
aza indirmek için kutudan çıktığı anda gereken tüm ürün onayları ve 
sertifikasyonlarına sahiptir.

MS47 Serisi Sabit Monteli Görüntüleyici

Ürün tasarımlarınıza entegrasyonu kolaydır; optik veya makine 
mühendisliği ya da elektrik mühendisliği gerektirmez. Ve de seçtiği-
niz MS47 Serisi modeli hangisi olursa olsun, entegrasyon aynıdır.
 

Geliştirilmiş Sunum Modu Performansı

MS47 Serisi yoğun, kötü basılmış, hasarlı, kırışık, solmuş, bozulmuş, 
düşük kontrastlı ve parlak basılmış barkodların yanı sıra plastik kimlik 
kartları veya mobil telefon ekranları da dahil olmak üzere hemen 
hemen her 1 veya 2 boyutlu barkodda rakipsiz sunum amaçlı okuma 
performansı için Zebra’nın özel PRZM Akıllı Görüntüleme teknolojisi-
ne sahiptir. Mobil telefon uygulamalarının popülerliği artmakta; MS47 
Serisi’nin müşteri için yüksek seviyede kolaylık sağlaması sebebiyle 
artık bilet, biniş kartı ve sadakat kartlarının elektronik versiyonlarını 
kolayca okutmak mümkün. MS4727 ve MS4777 modelleri, akıllı 
aydınlatma, global deklanşörlü sensör ve yüksek çerçeve hızını 
bir araya getirmeleriyle, hızlı kasadan çıkış ve kullanıcıların sürekli 
hareket halindeyken biletlerini kontrol ettirdikleri yüksek yoğunluklu 
turnikeler gibi zorlu geçir ve devam et durumları için ideal çözümdür. 
MS4717 modeli, günlük sunum uygulamaları için son derece uygun 
olan yuvarlanan deklanşör sensörü sunar. Yazılım tetikleyicisi veya 
sunum modunda barkod okuma seçenekleri, çok çeşitli uygulamalar 
için gereken esnekliği sunar.
 

İsteğe Bağlı Ankastre Montaj Konfigürasyonu

Temaslı barkod okuma özellikli kiosk uygulamaları için, MS47 Seri-
si’nin tüm versiyonları ankastre montaj seçeneği ile de mevcuttur.

Zebra MS47 Serisini kuruluşunuzda hemen bugün işe koşun.
Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/ms47series

İster bir hızlı servis restoranındaki yemek sipariş kioskunda, ister imalat hattındaki ambalaj denetim noktasında veya bir laboratuvarda 
yer alan diyagnostik ekipmanına dahil bir şekilde kullanılıyor olsun, belirli ihtiyaçlarınızı karşılayacak ve ortamınıza kolayca entegre 
olacak bir cihaza ihtiyacınız var. MS47, MS4717, MS4727 ve MS4777’nin de dahil olduğu çok çeşitli hizmetlerle bu ihtiyaçları karşılamaya 
hazır. Standart veya ankastre montaj şekil faktörleri, aydınlatma ve hedefleyici seçenekleri, geliştirilmiş performans modları ve daha 
fazlası arasından seçim yapın. MS47 Serisinin tüm versiyonları, kurulum kolaylığı sağlamak adına bir kaç taraftan çok çeşitli muhafazala-
ra entegre edilebilen küçük bir ayak izine sahiptir. Zebra’nın özel PRZM Akıllı Görüntüleme teknolojisine sahip olan MS47 Serisi, hemen 
hemen her 1 veya 2 boyutlu barkodu anında yakalayarak çeşitli uygulamalar için esneklik sağlar. MS47 Sabit Monteli Görüntüleyici ile 
entegrasyon kolaylığı, yüksek güvenilirlik ve üstün performansın keyfini çıkarın.

Birden fazla seçenek. Tek bir entegrasyon çabası.
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Bu konfigürasyon, aynı agresif barkod okuma performansını sunarken 
kullanıcıların da hızlı ve kolay deşifre için barkodlarını kolay bir şekilde 
çizilmeye karşı dayanıklı çıkış penceresine yerleştirmesine izin verir. 
Bu konfigürasyonun montaj delikleri, entegrasyonu kolaylaştırmak için 
European Vending Association (EVA) uyumludur. Ankastre montajlı 
tasarım da ürünün entegre edildiği kioskun estetik görünümü ve 
kullanım kolaylığını geliştirir.
 

İhtiyaçlarınıza Uyacak Hedefleyici ve Aydınlatma Seçenekleri

Müşterilere, uygulama ihtiyaçlarına en uygun olan farklı hedefleyici ve 
aydınlatma seçenekleri sunun. MS4717’de alışılmış kırmızı aydınlatma 
ve sarı LED hedefleyici nokta bulunmaktadır ve ürün, günlük 
uygulamalar için idealdir. MS4727’de, en fazla kırmızı ışıklı kaynaklara 
hassas ortamlar için uygun olan, yeşil LED hedefleyiciye sahip beyaz 
aydınlatma bulunur. MS4777’de, daha fazla görünürlük gerektiren açık 
hava veya yüksek ortam ışığının bulunduğu uygulamalar için ideal 
olan, lazer hedefleyicili beyaz aydınlatma bulunur. Hangi hedefleyici 
ve aydınlatmayı tercih ederseniz edin, kullanıcılar doğru noktayı 
hedeflediklerini anında bilecek ve son derece kolay kullanımdan 
faydalanabilecektir. 
 

Uzun Süre Dayanacak Şekilde Tasarlanmış ve Dayanıklı 
Tasarım

Kurulumlarınızın pek çok konuma yayılması olası; bu nedenle sabit 
monteli görüntüleyicinizin en uzun çalışma süresi için dayanıklı tasarım 
ile uzun süre kullanılabilmesi önemlidir. MS47 Serisi’nde kimyasal 
olarak güçlendirilmiş, çizilmeye karşı dayanıklı çıkış penceresi yer 
alır ve standart versiyonu, yerel spor stadyumundaki giriş kapısı 
turnikelerinden üzeri açık otopark erişim kapılarına dek açık hava 
uygulamaları için uygun olan IP54 muhafazalıdır. MS47 Serisi’nin 
standart versiyonu çalışma alanınızdaki rutin bir hizmet veya sahada 
kurulumu sırasında düşme tehlikesine karşı 5 fit/1,5 metreden betona 
defalarca düşmeye karşı koruma özelliği tescillidir. Daha fazla 
güvenilirlik için, gevşeme veya yerinden çıkmayı önleyen emniyetli bir 
USB kablosu kilitleme klipsi de mevcuttur. 
 

Güvenebileceğiniz, Kanıtlanmış Teknoloji

MS47 Serisi’ni seçtiğinizde, zor koşullarda test edilmiş üstün 
teknolojiyi seçmenin huzuruna sahip olursunuz. Her gün, dünyanın 
dört bir yanında, OEM ürünlerimiz pek çok sektördeki binlerce 
uygulamada milyonlarca cihaza güç vermektedir. Zebra’yı tercih 
ettiğinizde, OEM’lerin 50 yıldan uzun bir süredir kurumsal sınıf barkod 
okumayı başarıyla uygulamasına yardımcı olan, sektörde lider bir iş 
ortağına sahip olursunuz.

Siparişinizi verdiğiniz andan ürünlerinizin teslimatına dek ihtiyacınız 
olan her şeyi bilir ve size sunarız; ambalajlı referans tasarımlardan 
entegrasyon belgelerine, özel bir OEM global satış ekibinden destek 
ekibine kadar.
 

İş Akışınıza Vizyon Kapasiteleri Ekleyin

MS47 Serisi, endüstriyel görsel analizi için Zebra’nın kullanıcı dostu 
Aurora™ Vision Studio makine görüşü yazılımını desteklemektedir. 
Grafik yazılımlardan oluşan bu süit, kullanıcıların, MS47 Serisi gibi OEM 
görüntüleme ürünlerinden görsellerle oluşturulan kişiselleştirilmiş 
makine görüşü uygulamalarını kolayca oluşturmasına, böylelikle de 
malları ve varlıklarının durum ve koşullarına daha fazla görünürlüğe 
ulaşmalarına yardımcı olur. Aurora Vision yazılım ürünlerinden oluşan 
kapsamlı portföyümüz, kurumlar tarafından hem basit hem de ileri 
düzey görüş uygulamalarını hızlı ve kolay bir şekilde geliştirmek 
için çok çeşitli sektörlerde kullanılabilir. Bunlar, müşterilerinizin, 
herhangi bireysel bir öğe veya ürün paketlerinin önceden belirlenen 
kalite standartlarını karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek için 
fiziksel özelliklerini saptama ve gözlemlemesine yardımcı olabilir. 
Herhangi bir iş akışı uygulamasına görüş kapasiteleri eklemek, 
müşterilerinize bir ürünün fiziksel durumu hakkında basit bir barkodun 
sunabileceklerinden çok daha fazla bilgi verebilir. Makine görüşü 
kapasitelerinin, MS47 Serisi gibi Zebra OEM görüntüleme ürünleri 
tarafından izin verilen benimsenmesi ve gerçek yaşama uygun 
endüstriyel görüntüleme uygulamalarına kolay entegrasyonu, 
kurumların zaman, masraf ve kaynaklardan tasarruf etmesine yardımcı 
olurken nihai müşterilerin yanı sıra marka değerlerini de korumasını 
sağlar.
 

Sektörde Lider Konfigürasyon Sihirbazı

123Scan, Zebra’ya özel bir yazılım aracı olup, konfigürasyondan cihaz 
yazılımı güncellemelerine ve çok sayıda cihazı devreye sokmaya 
dek etkinleştirmenin her adımında sihirbaz destekli bir arayüz sunar. 
123Scan, bir barkodu okutmanıza veya mevcut ayarlarınızı tamamen 
silmenize gerek kalmadan MS47 Serisi’ni otomatik olarak algılar ve 
programlar.
 

Uygulama Geliştirme Kolaylaştırıldı

Windows®, Android™, iOS® ve Linux® için Barkod Okuyucu 
Yazılımı Geliştirme Kitlerimiz (SDK) sayesinde, barkod okutmayı iş 
uygulamalarınıza kolayca entegre etmek için gereken her şeye 
sahip olun. Bu SDK’lerde dokümantasyon, sürücüler, test yardımcı 
programları ve örnek kaynak kod bulunur. Olabilecek iş ihtiyaçlarınızı 
karşılamak için barkod okuyucunuzu programla kontrol edin. Hatasız 
barkod okumayı onaylamak için bipleyici veya LED geri bildirim 
mekanizmalarını ayarlayın. Barkod okuyucuları görüntü ve yalnızca 
istediğiniz sembolojileri yakalamak üzere yapılandırın. Kritik veriler 
için izlenebilirlik elde ederek arıza sürelerini en aza indirin ve cihaz 
yazılımını yükseltmenize ve ürün bilgilerini sorgulamanıza olanak 
veren uzak araçlar yardımıyla yönetimi basitleştirin.
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Fiziksel Özellikler

Boyutlar Standart Versiyonlar:
1.10 in. Y x 2,17 inç G x 1,89 inç B
(2,8 cm Y x 5,5 cm G x 4,8 cm D)
Ankastre Montaj Versiyonları:
2,98 inç Y x 4,13 inç G x 4,04 inç B
(7,59 cm Y x 105 cm G x 10,25 cm D)

Ağırlık Standart Versiyonlar: 3,92 oz/111 g +/- %5
Ankastre Montaj Versiyonları: 6,67 oz/189 g +/- %5

Güç MS4717: Maksimum: 480 mA’da 5 VDC +/- %10
MS4727/MS4777: Maksimum: <500 mA’da 5 VDC 
+/- %5

Kullanıcı Ortamı

Çalışma Sıcaklığı MS4717: -4° ila 122°F/-20° ila 50°C arası
MS4727: -22° ila 131°F/-30° ila 55°C arası
MS4777: -22° ila 131°F/-30° ila 55°C arası

Depolama Sıcaklığı -40° ile 158°F/-40° ile 70°C arası

Nem Çalışma:
MS4717: %95 bağıl nem, 50°C'de yoğuşmasız
MS4727/MS4777: %95 bağıl nem, 55°C'de yoğuşmasız
Depolama:
MS4717/MS4727/MS4777: %95 bağıl nem, 70°C'de 
yoğuşmasız
Ankastre Montaj Versiyonları: %85 bağıl nem, 70°C'de 
yoğuşmasız

Muhafaza Standart Versiyonlar: IP54
Ankastre Montaj Versiyonları: Toz sızdırmazlık

Düşme Dayanıklılık 
Özelliği

Standart Versiyonlar, oda sıcaklığında 5 fit/1,5 m 
yükseklikten betona defalarca düşmeye dayanıklı 
tasarlanmıştır

Çıkış Penceresi 
(Ankastre Montajlı 
Versiyonlar)

2,87 inç U x 2,4 inç G x 0,06 inç D, 0,04 inç/0,1 cm
köşe çapı (7,3 cm U x 6,10 cm G x 0,15 cm D)

Entegrasyon (Ankastre 
Montajlı Versiyonlar)

4 ön montaj deliği
EVA Uyumlu

Performans Özellikleri

Görüntü Sensörü 1280 x 800 piksel

Görüntüleyici Görüş 
Alanı

MS4717: 42° Y x 28° D Nominal
Ankastre Montaj Versiyonu: 42° H x 28° V
MS4727/MS4777: 48° H x 30° V Nominal
Ankastre Montaj Versiyonları: 47,3° H x 30° V

Işık Kaynağı Hedefleme Modeli:
MS4717: Dairesel 610 nm Amber LED
MS4727: Dairesel 525 nm Yeşil LED
MS4777: Çapraz hedefleyici 655 nm Kırmızı Lazer
Aydınlatma:
MS4717: 660 nm Kırmızı LED
MS4727/MS4777: Beyaz LED

Minimum Baskı
Kontrast oranı

%20 minimum yansıma farkı

OCR Kapasitesi OCR-A, OCR-B, MICR E13B, ABD Para Birimi Seri 
Numarası

Semboloji Deşifre Özelliği

1 boyutlu: Büyük tüm 1 boyutlu barkodlar

2 boyutlu: PDF417, DataMatrix, QR Code, Aztec, Kompozit Kodlar 
ve MaxiCode PDF417, DataMatrix, QR Code, Aztec, 
Kompozit Kodlar ve MaxiCode dahil olmak üzere tüm 
iki boyutlu barkodlar.

Posta ABD Postnet, ABD Planet, Britanya Posta, Avustralya 
Posta, Japon Posta, Posta Kodları

Ortam Işığı Tam karanlıktan 10.000 fit muma (107.369 lüks) kadar

Özellikler
Resim Dosyası For-
matları

BMP, TIFF, JPG

Arabirimler

Desteklenen Ana Cihaz 
Arayüzleri
 

USB Sertifikalı (Tam Hızlı USB)

Yasal

Ürün Güvenliği
 

IEC/EN 62368-1, UL/cUL 62368-1

Lazer Sınıflandırması MS4777: IEC 60825-1:2014 uyarınca Sınıf 2

Lamba Standardı LED / IEC/EN 62471 uyarınca Muaf Risk Grubu olarak 
sınıflandırılmıştır

EMI/RFI FCC Bölüm 15 Sınıf B, CISPR32 Sınıf B, EN 55032, 
EN 55035, ICES-003 Sayı 7 Sınıf B, IEC 60601-1-2 
Tıbbi Elektrikli Ekipman, IEC 61000-6-2 Endüstriyel 
(MS4727/MS4777)

Ortam RoHS uyumlu

Tipik Deşifre Aralıkları-MS4717

Kod 39: 4 mil 3,1 inç/7,8 cm (Yakın); 8,6 inç/21,8 cm (Uzak)
Ankastre Montaj:
0,1 inç/0,25 cm (Yakın); 7,5 inç/19 cm (Uzak)

Kod 128: 5 mil 2.6 inç/6,6 cm (Yakın); 8,0 inç/20,3 cm (Uzak)
Ankastre Montaj: 0 inç/0 cm (Yakın); 7,7 inç/19,6 cm 
(Uzak)

Kod 39: 5 mil 1,8 inç/4,5 cm (Yakın); 13,3 inç/33,7 cm (Uzak)
Ankastre Montaj: 0 inç/0 cm (Yakın); 9,4 inç/23,9 cm 
(Uzak)

PDF417: 5 mil 2,9 inç/7,3 cm (Yakın); 8,2 inç/20,8 cm (Uzak)
Ankastre Montaj:
0,1 inç/0,25 cm (Yakın); 4,8 inç/12,2 cm (Uzak)

Datamatrix: 10 mil 2,7 inç/6,8 cm (Yakın); 9,9 inç/25,1 cm (Uzak)
Ankastre Montaj: 0 inç/0 cm (Yakın); 8,0 inç/20,3 cm 
(Uzak)

UPC: 13 mm (%100) 1,6 inç/4,0 cm (Yakın); 25,8 inç/65,5 cm (Uzak)
Ankastre Montaj: 0 inç/0 cm (Yakın); 17,2 inç/43,7 cm 
(Uzak)

Kod 39: 20 mil 1,8 inç/4,5 cm (Yakın); 29,8 inç/75,6 cm (Uzak)
Ankastre Montaj:
0 inç/0 cm (Yakın); 19,2 inç/48,8 cm (Uzak)

QR Kodu: 20 mil 3,0 inç/7,6 cm (Yakın); 15,6 inç/39,6 cm (Uzak)
Ankastre Montaj:
0 inç/0 cm (Yakın); 13,6 inç/34.5 cm (Uzak)

Tipik Deşifre Aralıkları-MS4727/MS4777

Kod 39: 3 mil 2,8 inç/7,1 cm (Yakın); 5,6 inç/14,2 cm (Uzak)
Ankastre Montaj: 0 inç/0 cm (Yakın); 2,8 inç/7,1 cm 
(Uzak)

Kod 128: 5 mil 2,1 inç/5,3 cm (Yakın); 9,6 inç/24,4 cm (Uzak)
Ankastre Montaj: 0 inç/0 cm (Yakın); 6,8 inç/17,3 cm 
(Uzak)

Kod 39: 5 mil 2,8 inç/7,1 cm (Yakın); 7,7 inç/19,6 cm (Uzak)
Ankastre Montaj: 0 inç/0 cm (Yakın); 4,9 inç/12,4 cm 
(Uzak)

PDF417: 6,7 mil 2,3 inç/5,8 cm (Yakın); 9,9 inç/25,1 cm (Uzak)
Ankastre Montaj: 0 inç/0 cm (Yakın); 7,1 inç/18 cm 
(Uzak)

Datamatrix: 10 mil 1,9 inç/4,8 cm (Yakın); 10,8 inç/27,4 cm (Uzak)
Ankastre Montaj: 0 inç/0 cm (Yakın); 8,0 inç/20,3 cm 
(Uzak)

UPC: 13 mm (%100) 1,6 inç/4,0 cm (Yakın); 24,7 inç/62,7 cm (Uzak)
Ankastre Montaj:
0 inç/0 cm (Yakın); 21,9 inç/55,6 cm (Uzak)

Taşımacılık ve Lojistik
• Havaalanı check-in
• Güvenlik kioskları
• Erişim kontrol 

kioskları
• Bilet turnikeleri
• Otopark erişim ve 

ödeme sistemleri

Kamu sektörü
• E-oylama makineleri
• Bilet kontrol ediciler

Perakende/Konakla-
ma-Ağırlama
• Restoran kioskları
• Akıllı dolaplar
• Yönlendirme kioskları
• Finansal hizmet 

kioskları
• ATM'ler
• Kapı giriş turnikeleri

Pazarlar ve Uygu-
lamalar
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Kod 128: 15 mil 2,4 inç/6,1 cm (Yakın); 27,6 inç/70,1 cm (Uzak)
Ankastre Montaj: 0 inç/0 cm (Yakın); 24,8 inç/63 cm 
(Uzak)

Kod 39: 20 mil 1,6 inç/4,0 cm (Yakın); 35,9 inç/91,2 cm (Uzak)
Ankastre Montaj:
0 inç/0 cm (Yakın); 19,2 inç/48,8 cm (Uzak)

QR Kodu: 20 mil 0,9 inç/2,3 cm (Yakın); 17,3 inç/43,9 cm (Uzak)
Ankastre Montaj: 0 inç/0 cm (Yakın); 14 inç/35,6 cm 
(Uzak)

Garanti

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşulları çerçevesinde MS47 Serisi, sevkiyat 
tarihinden itibaren on beş (15) ay süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı 
garantilidir. Zebra donanımı ürün garanti açıklamasının tamamı için:
www.zebra.com/warranty

ZEBRA ve stilize edilmiş Zebra başı resmi, dünya çapında birçok yerde tescil edilmiş, Zebra Technologies Corp. ticari markalarıdır. Android, Google LLC’nin ticari markasıdır. Tüm diğer ticari 
markaların mülkiyeti sahiplerine aittir. ©2023 Zebra Technologies Corp. ve/veya iştirakleri. 


