ScanMan

Features:
· Scant meeste 1D en 2D barcodes
· Scannen met de handen vrij
· Ontwikkeld voor pathologie
· Small form factor

De ScanMan is specifiek ontwikkeld om
kleine 1D en 2D barcodes op diverse
ondergrond kleuren te decoderen
Parlando heeft de ScanMan specifiek ontwikkeld voor de
afdeling Pathologie. Om de voortgang en de unieke identificatie
van allerlei weefsel materiaal juist te kunnen decoderen, maakt
men steeds meer gebruik van de barcode.
Zeker nu men meer en meer werkt met een laboratorium
management systeem, is een barcode op de dragers van het
weefsel onmisbaar.
Men koppelt in de beginfase al het materiaal aan een onderzoek, wat weer gekoppeld is aan de patiënt.
Op deze wijze wordt de kans op fouten en verwisselingen
teruggedrongen.

Het voordeel van de ScanMan is dat deze de codes, volledig
automatisch, verlicht, zodat de ingebouwde Cognex
Dataman 100 geen problemen heeft met het decoderen.
De ScanMan is zo ontwikkeld dat verlichting van buitenaf het
proces niet verstoord. De Dataman 100 is zo ingesteld dat deze
continu scant. U hoeft het apparaat niet te bedienen.
Diverse pre-fix en suffix codes kunnen vooraf worden ingesteld,
waardoor u de scanner zo uit de doos kunt aansluiten en
gebruiken.

Technische specificaties

ScanMan

1D Codes
UPC/EAN/JAN, Codabar,
Interleaved 2 of 5, Code 39,
Code 128, and Code 93
2D Codes
Datamatrix EC200, QR-code,
PDF417
Lens type
in 3 posities verstelbare lens
(6.2 mm; F:5 aperture) met
40mm, 65mm en 105mm werk afstand.
(staat voor de ScanMan fixed)
Licht methode
geïntegreerde LED verlichting,
welke traploos van kleur
verwisseld.
Communicatie
Ondersteund USB 2.0 (12Mbits/sec)
POWER
Scanner:
Voltage 5VDC tot 24VDC
Stroom verbruik 500mA
bij 5VDC max (piek)
Gemiddeld: 300mA bij 5VDC
Voeding LED verlichting:
12V/DC
Operating temp.
0ºC tot 40ºC
(32ºF tot 104ºF)
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