
TEKNIK ÖZELLIKLER

Symbol LS3408-FZ

Maksimum endüstriyel verimlilik için hasarlı  
1 boyutlu barkodları okur
Zebra'dan Dayanıklı Symbol LS3408-FZ el tipi 
tarayıcı, endüstriyel ortamlarda tipik olan hasarlı, 
kirli ve kötü basılmış bir boyutlu (1 boyutlu) 
barkodların hızlı ve hatasız okunması için  
bulanık mantık teknolojisine sahiptir.  
LS3408-FZ el tipi tarayıcı açık veya kapalı 
depoda, dağıtım merkezinde, üretim tesisinde 
ya da perakende mağazasında verimliliği 
artırmak için üstün performans, güvenilirlik 
ve kullanıcı dostu ergonomi sunar. Birden çok 
yerleşik arayüz, tak-kullan esnekliğinde ana 
bilgisayar bağlantısı temin eder.

Zorlu ortamlar için gelişmiş veri yakalama 
teknolojisi
Dayanıklı olduğu kadar yenilikçi de olan Symbol 
LS3408-FZ, tarama yoğunluklu endüstriyel 
uygulamalar için ergonomik ve işletimsel 
özellikler sunar. Endüstri lideri darbe testleri, 
kaçınılmaz kaza sonucu düşmelere rağmen, 
güvenilir performans sağlar. Cihaz, toz ve su 
geçirmez olup, çıkış penceresi en üst düzey 
dayanıklılık için çizilmeye karşı dayanıklı ve 
gömme olarak tasarlanmıştır. Bunun sonucunda, 
ekipmanın gereksiz hizmet dışı kalma süresinden 

veya pahalı ekipman değişim maliyetlerinden 
kaçınmış olursunuz. Symbol LS3408-FZ, hızlı 
erişim ve pratik depolama gerektiren uygulamalar 
için, bir kasnağa bağlantı amaçlı dahili bir metal 
kancaya sahiptir. İki büyük LED güçlendirici 
pencere ile ekstra güçlü 80 desibel (db) bipleyici, 
deşifre geri bildiriminin kullanıcılar için açıkça 
görünür ve duyulur olmasını sağlamak üzere 
tarayıcıya stratejik olarak yerleştirilmiştir.

Kritik öneme sahip bilgileri yakalamanın  
akıllı yolu
Standart menzilli Symbol LS3408-FZ endüstriyel 
uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır. 
LS3408-FZ'yi seçtiğinizde, buna ek olarak kendini 
kanıtlamış gelişmiş veri yakalama özelliklerini ve 
dünya çapında milyonlarca tarayıcı kurulumuna 
sahip bir şirket olan Zebra'dan satın almanın 
güvencesini de almış olursunuz.

Dayanıklı LS3408-FZ el tipi tarayıcı ile bütün 
aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için  
www.zebra.com/contact adresindeki global 
iletişim rehberimize bakın ya da www.zebra.com/
LS3408FZ adresinde bizi ziyaret edin

Dayanıklı el tipi tarayıcı

ÖZELLIKLER

Bulanık mantık deşifre 
özellikli yüksek performanslı 
tarayıcı 
Kötü basılmış, hasarlı ya da 
düşük kontrastlı barkodlar 
da dahil olmak üzere tüm 1 
boyutlu barkodlar için birinci 
sınıf tarama

Ergonomik, dayanıklı 
endüstriyel tasarım  
2 metreden 50 kere beton 
zemine düşmeye ve 1m 
yuvarlanmaya (5,000 vuruş) 
karşı dayanıklıdır
Kullanıcı yorgunluğunu azaltır 
ve kaza sonucu düşmelere 
bağlı hizmet dışı kalma 
sürelerini düşürür

IP65 dereceli muhafaza 
(elektronik muhafaza) 
Sert endüstriyel koşullarda 
güvenilir performans sağlamak 
için suya ve toza karşı korur

Parlak LED ile sesi 
ayarlanabilir bipleyici
Birden çok teyit modu 
gürültülü ortamlarda olumlu 
kullanıcı geri bildirimi sağlar
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SYMBOL LS3408-FZ 
Dayanıklı el tipi tarayıcı

Parlak 650nm lazer 
hedefleme noktası 
Hassas ve hatasız barkod 
veri yakalama için açıkça 
görünür çizgi sunar

GS1DataBar 
Sembolojilerini (eskiden 
RSS) destekler 
Yeni çıkan semnbolojilerle 
uyumlu olması donanım 
yatırımınızı güçlendirmenize 
yardımcı olur

Global Trade Item  
Number™ (GTIN™) uyumlu
Uygun olduğu durumda, 14 
haneli GTIN'leri deşifre eder 
ve aktarır

Gelişmiş Veri Formatlama 
Ana bilgisayar yazılımında 
yapılacak maliyetli değişiklikleri 
ortadan kaldırır

Flaş bellek 
Ürünün sahada 
güncellenmesini/
özelleştirilmesini kolaylaştırır

Evrensel kablo seti 
Kolay değişime ve/veya 
yükseltmelere olanak verir

Birden çok yerleşik arayüz 
Esnek bağlantı özelliğine 
olanak sunarken, ana 
bilgisayarın “geleceğe 
hazırlanmasını” mümkün 
kılar

Otomatik Intellistand™ 
(opsiyonel)  
Sunum taramasını ve eller 
serbest ve el tipi modları 
arasında kolaylıkla geçiş 
yapmayı mümkün kılar

Symbol LS3408-FZ Teknik Özellikleri
Fiziksel Özellikler

Boyutlar: 18.65 cm Y x 12.25 cm G x 7.43 cm D

Ağırlık (kablo hariç): 350 g

Güç Gereksinimleri: 4.5 - 14 VDC

Bekleme Akımı: 50 mA

Güç Kaynakları: Ana bilgisayar bağlı olarak:
• Ana bilgisayar gücü
• Harici güç kaynağı

Renk: Alacakaranlık Siyahı/Sarı

Performans Özellikleri

Tarayıcı Türü: Retrokollektif

Işık Kaynağı: 650 nm görünür lazer diyot

Tarama Tekrarı: tipik olarak 36 tarama/sn

Min. Eleman 
Genişliği:

0.127 mm

Baskı Kontrastı: %25 minimum yansıma farkı

Yuvarlanma (Eğme):1 normalden ± 20°

Aralık:2 normalden ± 65°

Eğiklik (Yalpa):3 normalden ± 50°

Deşifre Özelliği:  UPC/EAN, UPC/EAN ve Ekler, GS1-128 
(eskiden UCC/EAN 128), JAN 8 ve 13, 
Code 39, Code 39 Tam ASCII, Code 
39 Trioptik, Code 128, Code 128 Tam 
ASCII, Codabar (NW7), Interleaved 2 
of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, 
Code 11, Code 32, Bookland EAN, IATA, 
GS1DataBar (eskiden RSS) 

Desteklenen 
Arayüzler:

RS232, Klavye Wedge, Kalem 
Emülasyonu, Tarayıcı Emülasyonu, IBM 
468X/469X, USB ve Synapse

Kullanıcı Ortamı

Çalışma Sıcaklığı: -30° C ile 50° C arası

Depolama Sıcaklığı: -40° C ile 70° C arası 

Nem: %5 ile %95 arası bağıl nem, 
yoğuşmasız

Muhafaza: IP65'e uygun muhafaza

Düşme Özellikleri: Birim, 2 m yükseklikten 50 kere beton 
zemine düştükten sonra normal bir 
biçimde çalışmaya devam eder 

Ortam Işığı Toleransı: Tipik yapay iç mekan ve doğal 
dış mekan (doğrudan güneş ışığı) 
aydınlatma koşullarına toleranslıdır. 
Floresan, Parlak, Cıva Buharı, Sodyum 
Buharı, LED4: 450 Ft Mum (4,844 Lüks) 
Güneş ışığı: 8000 Ft Mum (86,111 Lüks)

Elektrostatik Deşarj: 20 kV havadan deşarj ve 8 kV temas 
deşarjına uygundur

Yasal

Geçici Giriş IEC 1000-4-(2,3, 4,5,6,11)
Koruması:

EMI/RFI: FCC Bölüm 15, Sınıf B, ICES-003 Sınıf B, 
Avrupa Birliği EMC Direktifi, Japonya 
VCCI/MITI/Dentori

Lazer Güvenliği: IEC825-1, SINIF 2

Garanti

Symbol LS3578-ER, ürün üzerinde değişiklik yapılmamış olması 
ve ürünün normal ve doğru çalışma koşullarında çalıştırılmış 
olması kaydıyla, sevkıyat tarihinden itibaren 3 yıl (36 ay) süreyle 
işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Ayrıntılı bilgi için 
garanti tam metnine bakın.

1- Yuvarlanma (Eğme): Bileği saat yönünde ya da saatin aksi yönünde 
döndürerek kontrol edilir
2 - Aralık: Bileği indirerek ya da kaldırarak kontrol edilir
3 - Eğiklik (Yalpa): Bileği soldan sağa ya da sağdan sola döndürerek kontrol edilir 
4 - Yüksek AC dalgalanma içerikli LED aydınlatma tarama performansını 
etkileyebilir

* Minimum mesafe sembol uzunluğu ve tarama açısıyla belirlenir

Kağıt Etiket Ingilizce Metrik

Code 39 – 0.127 mm 2.50” – 7.25” 6.35 – 18.42 cm

Code 39 – 0.19 mm 2.00” – 15.75” 5.08 – 40.00 cm

%100 UPC – 0.33 mm 1.00” – 24.00” 2.54 – 60.96 cm

Code 39 – 0.508 mm 0 – 39.50” 0 – 100.33 cm

Code 39 – 1.016 mm 2.00” – 67.00” 5.08 – 170.18 cm

Code 39 – 1.397 mm 4.00” – 84.00” 10.16 – 213.36 cm

Alan Derinliği

Etiket Yoğunluğu LS3408-FZ

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen, www.zebra.com/LS3408FZ adresindeki 
Kaynaklar sekmesinde bulunan Ürün Başvuru Kılavuzuna bakın

Parça numarası: SS-LS3408-FZ-A. ©2015 ZIH Corp. ve/ya da iştirakleri. Tüm hakları saklıdır.
Zebra ve stilize edilmiş Zebra başı, dünya çapında birçok yerde tescil edilmiş, ZIH Corp. ticari markalarıdır. 
Tüm diğer ticari markaların mülkiyeti sahiplerine aittir.

Kuzey Amerika ve Şirket Genel 
Merkezi
+1 800 423 0441
inquiry4@zebra.com

Asya Pasifik Genel Merkezi
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Genel Merkezi
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Latin Amerika Genel Merkezi
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com


