
A tna intelli-read® 3 é o melhor leitor de código de barras completo e conta
com largura de tela que verifica automaticamente o código de barras sobre o
filme para garantir que está correto para o produto em questão. A tna intelli-

read® 3 se integra perfeitamente com os programas de software da tna
robag e pode acompanhar as velocidades da tna robag®.

Faz a leitura da largura total do sistema de
filme. Todos os códigos de barras são lidos,
independentemente de onde estão
impressos sobre o filme.

Integração perfeita e fácil com os programas
de software da tna robag®, que também
acompanham as velocidades da tna robag®.

Verifique se o código de barras corresponde
ao produto que está sendo embalado com
um sistema de código de barras
extremamente preciso e confiável.

Alerta o ensacador de um código de barras
ausente (ou se o código de barras não for
lido) e sinalizará ao ensacador para parar se
nenhum código de barras for detectado.

Se houver vários programas de produto
conectados ao novo código de barras, eles
serão exibidos em uma lista para que o
operador possa selecionar o programa que
deseja executar.

O leitor captura as imagens de cada código
de barras em alta velocidade e confirma se
estão corretas.

RECURSOS-PADRAO

Software totalmente integrado com o tna’s robag®

Funções e instalação fáceis de usar e realizar
Projeto exclusivo praticamente impossível de burlar

APLICAÇÕES

alimentos em pó
alimentos para animais de estimação
cereais
doces
Leguminosas
massas
nozes
petiscos
petiscos assados

BENEFÍCIOS

sistema de leitura de verificação de código de barras

https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/alimentos-em-po/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/alimentos-para-animais-de-estimacao/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/cereais/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/doces/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/leguminosas/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/massas/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/nozes/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/petiscos/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/petiscos-assados/


ESPECIFICAÇÕES

tna intelli-read 3

Especificações do código

Tipo de código (UPC/EAN) UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13

Tamanho do código (UPC/EAN) 80-150%

Tipo de código (Código 128) Código 128 (Conjunto de caracteres A)

Tamanho do código (Código 128) mm (pol.) ?0,3 (0,01) por módulo

Dígitos (UPC/EAN) 8, 12, 13

Dígitos (Código 128) 4-Dec

Especificações do leitor

Modo de cor Barras pretas/fundo branco

Largura de leitura (corpo largo/corpo estreito) mm (pol.) 640/490 (25/19)

Iluminação LED

Direção do código de barras Percurso paralelo ao filme

Comunicação TCP/IP

Expansão UPC-E Suportada

Checksum Suportado

Especificações do filme
Velocidade máxima do filme m/min (ft/min) 35 (115)

Taxa de leitura máxima 300 SPM

Utilitários
Tensão operacional VDC 18-30

Consumo de energia W (hp) 50 (0,07)

todas as especificações acima estão sujeitas a alterações e podem diferir de acordo com o produto, favor confirmar ao fazer o pedido.

PARA ENCONTRAR COMO VOCÊ E SUA EQUIPE PODEM OBTER MAIS DAS SOLUÇÕES TNA, CONTACTE-NOS
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