
 

Zebex Z-3100 
Ручний світлодіодний сканер  
 

Cканер штрих-коду Zebex Z-3100 є оновленою версією 
CCD сканерів середньої дальності виробництва 
компанії Zebex з вищою швидкістю сканування, більшою 
глибиною сканування і кращою здатністю декодування.  
Завдяки надзвичайно високій швидкості зчитування 
(330 сканувань в секунду) та технології  Ultrascan 
сканер Z-3100 може декодувати більшість 1D штрих-
кодів, а також GS1 і DataBar.  

Сканер працює в діапазоні до 300 мм і здатний 
декодувати штрих-коди ширші, ніж 102 мм. 

Сканер штрих кодів Zebex Z-3100 виробляється 
міжнародною компанією Zebex в Тайвані. Тайванські 
сканери штрих-кодів завойовують все більшу 
популярність на ринку сканерів штрих кодів, поєднуючи 
в собі високу якість і низьку ціну. 

 
! Корпус виконаний з пластика підвищеної міцності з 

урахуванням будови долоні. Його тригер (кнопка) 
розрахований на часте використання 

! Оптична система сканера надійно захищена від механічних 
пошкоджень. Витримує падіння з висоти 1,5 м 

! Широкі можливості для різних сфер бізнесу. Дана серія 
ідеально підходять для експлуатації в роздрібних торгових 
точках, на складах, може бути ефективно використана в 
сфері логістики та банківській сфері 

! Сканер обладнаний мульти-інтерфейсним роз’ємом і 
підтримує всі популярні інтерфейси: RS232, PS/2 ("в розріз 
клавіатури"), USB. Сканер легко інтегрується в будь-яке 
робоче місце 

! Використання сканерів штрих-кодів дозволяє значно 
збільшити швидкість обробки даних, що надходять в систему 
обліку, скоротити витрати і зменшити ймовірність виникнення 
помилки в процесі введення даних про товар. 
 

Технічні характеристики 

 
ТОВ “Екселліо Трейд” 
Україна, м. Київ, 03124 
вул. Радищева, 3, офіс Т-201 
Тел.: +38 (044) 225 24 00 

Назва параметра Значення параметра 

Тип штрих-коду 1D UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, 
Codabar, Code 128 & EAN 128, Code 93, ITF 2 of 5, IATA Code, MSI, China Postal Code, Code 32, 
Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar 
Expanded, Telepen 

Швидкість сканування 330 скан/с 
Глибина сканування до 350 мм 
Контрастність штрих-коду не менше 30% 
Розміри  52.3 × 64.4 × 104.9 мм 
Вага 120 г 
Довжина кабеля 2 м 
Діапазон робочих 
температур 

Робота: 0°C до +50°C 
Зберігання: -20°C до +60°C 

Вологість 5% до 90%  
Інтерфейси:  PS / 2, RS232, HID USB, USB Virtual COM, Wand, OPOS, JPOS. 


