
ÖZELLİK SAYFASI

Symbol LS3578-FZ
Entegre Bluetooth özelliğiyle dayanıklı kablosuz tarayıcı

Hasarlı veya kalitesiz baskılı barkodları doğru 
şekilde tarayın 
Symbol LS3578-FZ kablosuz tarayıcı, bulanık 
mantık teknolojisiyle genellikle endüstriyel 
çevrelerde karşılaşılan hasarlı, kirli veya 
kalitesiz baskılı tek boyutlu (1B) barkodları 
hızlı ve doğru okuyabilmenizi sağlar. 

Symbol LS3578-FZ bahçede, depoda, dağıtım 
merkezinde, üretim tesisinde veya perakende 
satış mağazasında üstün performans ve güvenilirlik 
sağlamanın yanı sıra uzun vardiyalarda kullanım 
rahatlığını sağlamaya yardımcı olan kullanıcı dostu 
bir form faktörüne de sahiptir. Bunun yanı sıra 
entegre Bluetooth sayesinde, Zebra’nın dayanıklı 
VC5090 Araca Sabitlenen Mobil Bilgisayarı da 
dahil ana bilgisayar ile tarayıcı arasında güvenilir 
ve güvenli kablosuz veri iletimi sağlanır. 

Daha iyi üretkenlik için kablosuz özgürlüğü 
Tarayıcı ile ana bilgisayar arasında hiçbir kablo 
bağlantısı olmadığından çalışanlar kendi çalışma 
ortamlarında daha serbestçe hareket edebilir 
ve böylece tedarik zinciri envanteri her zaman 
güncel tutulurken üretkenlik ve verimlilikleri de 
artar. Üstelik herhangi bir kablo olmadığından, 
endüstriyel tesislerde kullanılan el tipi cihazlar için 
ortak bir sorun olan kabloların kırılması/kopması 
sonucunda yaşanan duraklama süreleri azalır.

Çalışma zamanını en üst düzeye çıkarmak için 
dayanıklı tasarım
Symbol LS3578-FZ, yenilikçi tasarımının yanı sıra 
dayanıklılığıyla da en zorlu çalışma koşullarında 
yoğun tarama yapılan endüstriyel uygulamalar 
için uygundur. Endüstri lideri darbe testleri, 
kaçınılmaz kaza sonucu düşmelere rağmen 
güvenilir performans sağlar. Cihaz toz ve sudan 
etkilenmez; çıkış penceresi en üst seviyede 
sağlamlık için gömülü ve çizilmeye dayanıklıdır. 
Sonuç olarak ekipman arızası nedeniyle gereksiz 
zaman kayıplarından ve pahalı ekipman değiştirme 
maliyetlerinden kurtulursunuz. 

Düşük toplam sahip olma maliyeti (TCO)  
LS3578-FZ üretkenliği artırmanın yanı sıra düşük 
TCO sağlar. Tarayıcının endüstriyel kuvvetli yapısı 
çalışma ömrünü en üst düzeye çıkarır ve birden 
çok yerleşik arabirim, ana bilgisayar sisteminiz için 
bugün ve gelecekte gerçek tak ve kullan kolaylığı 
sağlar. Uzaktan Tarayıcı Yönetimi (RSM) desteği, 
merkezi bir uzak konumdan cihazlarınızı bulmanızı, 
hazırlamanızı ve yükseltmenizi sağlarken yönetim 
için harcanan süreyi ve maliyetleri önemli ölçüde 
azaltır.

En dayanıklı cihazlar bile bir destek planına ihtiyaç 
duyduğu için eksiksiz Kurumsal Mobil Hizmetler, 
yatırımınızı korumanıza ve performansınızı zirvede 
tutmanıza yardımcı olur. 

Daha fazla bilgi için www.zebra.com/LS3578FZ 
adresini ziyaret edin.

ÖZELLİKLER

Bulanık mantık kod 
çözme özelliği ile yüksek 
performanslı tarayıcı 
İlk taramada kalitesiz baskılı, 
kirli, hasarlı veya düşük 
kontrastlı barkodlar dahil tüm 
1B barkodları hızlı ve doğru 
şekilde tarar

Entegre Bluetooth Sınıf 
2 Sürüm 1.2 (Seri Portu 
ve kimlik doğrulama ve 
güvenlik ile HID Profilleri)
Güvenli kablosuz veri 
iletimiyle kablosuz tarama 
 
Kablosuz tarama
Kablo ile mümkün olmayan 
gerçek zamanlı barkod veri 
toplamayı mümkün kılar ve 
kablo arızasından 
kaynaklanan onarım 
ihtiyaçlarını azaltır

Ergonomik ve dayanıklı 
endüstriyel tasarımı 2 m  
(6,5 ft) yükseklikten 50 kez 
beton zemine düşmeye 
ve 1 m'den (3 ft) 2500 kez 
devrilmeye (5.000 çarpmaya) 
dayanır
Kaza sonucu düşmeye bağlı 
duraklama sürelerini azaltarak 
maksimum güvenilirlik sağlar 
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SYMBOL LS3578-FZ 

IP65 koruma sınıflı conta 
(elektronik muhafaza)
En zorlu ortam koşullarında 
güvenilir performans için su 
ve toza karşı koruma sağlar
 
Parlak LED ve ayarlanabilir 
ses düzeyi ile bip cihazı
Kod çözme geri bildiriminin 
kullanıcılar için gürültülü 
ortamlarda dahi rahatça 
işitilebilir ve görülebilir 
olmasını sağlar
 
Çok noktadan iletişim
Tek yuva ile azami üç tarayıcı 
kullanılabilir ve bu sayede 
sermaye harcamaları ve 
bakım masrafları azalır
 
Parlak 650 nm lazer 
hedefleme noktası
Daha doğru tarama için 
açıkça görülebilir çizgilere 
sahiptir
 
GS1DataBar Sembolojilerini 
(eski adıyla RSS) destekler
Donanım yatırımınızı 
korumak için acil durum 
sembolleriyle uyumluluk 
sağlar
 
Gelişmiş veri biçimlendirme
Ana bilgisayar yazılımında 
yüksek maliyetli değişiklikleri 
ortadan kaldırır
 
Toplu mod işlemleri
Belirli ihtiyaçlarınızı daha iyi 
karşılamak için uygulama 
tasarımı esnekliğini artırır
 
Uzaktan tarayıcı 
yönetimine hazırdır
Merkezi bir uzak 
konumdan cihazlarınızı 
bulmanızı, hazırlamanızı ve 
yükseltmenizi sağlarken 
yönetim için harcanan süreyi 
ve maliyetleri azaltır

Symbol LS3578-FZ Özellikleri
Fiziksel Özellikler

Boyutlar: 7,34 inç Y x 4,82 inç G x 2,93 inç D  
(18,65 cm Y x 12,25 cm G x 7,43 cm D)

Ağırlık:   14,6 oz. (414 gm)  
(LiON pil dahil)

Pil:   2200 mAh Lityum İyon Pil

Pil şarj süresi: 3 saatte tamamen (%100) şarj olur

Renk:  Koyu Gri ve Sarı

Performans Özellikleri

Tarayıcı tipi:  Geriye doğru toplayan

Işık kaynağı: 650 nm görünür lazer diyot

Tarama tekrarı: Normal çalışmada 36 tarama/sn

Minimum 5 mil (0,127 mm)  
öğe genişliği:

Nominal çalışma Kod çözme bölgesine bakın 
uzaklığı: 

Baskı karşıtlığı: %25 minimum yansıtma farkı

Döndürme (Yatırma)1:  Normalden +/- 20 derece

Öne eğme2: Normalden +/- 65 derece

Eğrilik (Yalpa)3:  Normalden +/- 50 derece

Kod çözme özelliği: UPC.EAN, Ekleriyle birlikte UPC.EAN, GS1-128  
(eski adıyla UCC/EAN 128), JAN 8 & 13, Code 
39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, 
Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar (NW7), 
Interleaved 2/5, Discrete 2/5, Code 93, MSI, 
Code 11, Code 32, Bookland EAN, IATA, 
GS1DataBar (eski adıyla RSS)

Desteklenen arabirimler: RS232, Keyboard Wedge, IBM 468X/469X, 
USB ve Synapse

Kullanıcı Ortamı

Çalışma sıcaklığı: -4˚ - 122˚F (-20˚ - 50˚C)

Depolama sıcaklığı: -40˚ - 140˚F (-40˚ - 60˚C)

Nem: %5 - %95 bağıl nem, yoğuşmasız

Sızdırmazlık: IP65 spesifikasyonlarına göre sızdırmaz

Düşürme özellikleri: Birim 2 m. (6,55 ft) yükseklikten 50 kez beton 
zemine düştükten sonra normal şekilde 
çalışıyor 

Şarj Ünitesi Bağlantı Sayısı: 250.000+ bağlantı

Ortam aydınlatması: Normal yapay iç mekan ve doğal dış 
mekan (doğrudan güneş ışığı) aydınlatma 
koşullarında çalışabilir. Floresan, Akkor, 
Cıva Buharlı Ampul, Sodyum Buharlı Ampul, 
LED4: 450 Ft Mum (4.844 Lüks) Güneş ışığı: 
8000 Ft Mum (86.111 Lüks)

Elektrostatik boşalma: 20 kV hava boşalımına ve 8 kV temasla 
boşalmaya uygundur

Şarj üniteleri STB 3508 ve FLB 3508 STB 3578 ve FLB 3578

Güç 4,75 – 14 VDC 4,75 – 14 VDC  
gereksinimleri:

Tipik akım çekişi:  

   Şarj edilmiyor 10 mA 105 mA @5V  
  45 mA @9V  
   Yüksek hızda şarj 915 mA @5V 915 mA @5V  
 660 mA @9V 660 mA @9V  
   Düşük hızda şarj 480 mA @5V 480 mA @5V  
 345 mA @9V 345 mA @9V

Radyo Teknik Özellikleri

Radyo:  Bluetooth, Sınıf 2, Sürüm 1.2, Seri Bağlantı 
Noktası ve HID Profilleri

Frekans:  2,402 - 2,480 GHz uyumlu frekans atlama  
(802.11 kablosuz ağlarla birlikte kullanılabilir)

Veri hızı:  720 kbps

Radyo Menzili: Açık arazide azami 100 m (300ft.) direkt görüş 
hattı; genel iç mekan kablosuz mesafesi 
33 m (100 ft.), ancak çevre koşullarına göre 
değişir; daha fazla bilgi için Bluetooth Radyo 
Performansı Teknik Bilgileri'ne bakın

Yasal

Geçici giriş koruması: IEC 1000-4-(2,3,4,5,6,11)  

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

Lazer güvenliği:  IEC825-1 Sınıf 2

Garanti

Ürünün değiştirilmeden kullanılması, normal ve uygun koşullarda 
çalıştırılması koşuluyla, Symbol LS3578-FZ, nakliye tarihinden itibaren 
işçilik ve malzeme kusurlarına karşı 3 yıl (36 ay) süreyle garanti altındadır. 
Ayrıntılar için garanti belgesinin tamamına bakın.

Önerilen Servis

En Başından Servis – Bronz

1 - Döndürme (Yatırma): Bileği saat yönünde veya tersi yönde döndürerek kontrol edilir
2 - Öne Eğme: Bileği alçaltarak veya yükselterek kontrol edilir
3 - Eğrilik (Yalpa): Bileği soldan sağa doğru veya tam tersine döndürerek kontrol edilir  
4 - Yüksek AC dalga içeriğine sahip LED aydınlatma tarama performansını etkileyebilir

Kâğıt Etiket İngiliz Sistemi Metrik Sistem

Kod 39 – 5 mil 2,50 inç – 7,25 inç 6,35 – 18,42 cm

Kod 39 – 7,5 mil 2,00 inç – 15,75 inç 5,08 – 40,00 cm

%100 UPC - 13 mil 1,00 inç – 24,00 inç 2,54 – 60,96 cm

Kod 39 – 20 mil 0 – 39,50 inç 0 – 100,33 cm

Kod 39 – 40 mil 2,00 inç – 67,00 inç 5,08 – 170,18 cm

Kod 39 – 55 mil 4,00 inç – 84,00 inç 10,16 – 213,36 cm

Alan Derinliği

Etiket Yoğunluğu LS3578-FZ

Daha detaylı bilgi için, www.zebra.com/LS3578FZ adresini ziyaret 
ederek Kaynak sekmesinden Ürün Referans Kılavuzu'na bakın.


