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ZEBRA	RS5100		
Gyűrűs	szkenner	
 

A ZEBRA RS5100 gyűrűs szkenner egy új szabványt állít fel a bluetooth egyujjas és 
strapabíró gyűrűs olvasók számára.  

A termék kényelmet, maximálisan egyszerű kezelhetőséget, valamint minden típusú 
vonalkód megbízható beolvasását biztosítja a felhasználó számára. Az RS5100 
gyűrűs olvasót elsősorban raktári és gyártásban történő alkalmazásra tervezték, de a 
modern kialakításnak és a kis nyomvonalnak köszönhetően egyaránt alkalmas a 
vásárlók számára történő felhasználás is.  

Az eszköz hosszú életciklust és kiváló vonalkód olvasási lehetőséget biztosít a 
felhasználó számára, amely elősegíti a kezelési idő, valamint a működési költségek 
jelentős mértékű csökkentését. 

Két különböző olvasómotor-opcióval választható ki a vonalkód olvasási és célzói 
követelményeknek leginkább megfelelő kép - ami lehet LED vagy lézer is. A PRZM 
Intelligens képalkotó rendszeren keresztül a megapixeles érzékelőnek és a megfelelő 
algoritmusoknak köszönhetően mindkét képalkotó motor a piacon elsőként rögzíti a 
sérült, piszkos és rosszul nyomtatott 1D / 2D vonalkódokat. Ezenkívül széles 
látómezőt biztosít a nagyméretű vonalkódok könnyű rögzítéséhez is. 

Az eszköz rendkívül könnyű, gyakorlatilag súlytalan. A dolgozó viselheti szimplán 
az ujjára rögzítve, a kézfej felső részére helyezve, vagy akár zsinóron fixálva is.  

Az egyoldalas trigger modell kesztyűket használ; a kettős ravaszt adó modell 
lehetővé teszi a munkavállalónak, hogy menet közben válthassa a kezét. Mindkét 
modell tetejére rögzített ravasz hozzájárul az RS5100 ujj oldalára való forgatásához, 
a nulla közeli kiemelkedés érdekében. 

 

Tulajdonságok 

• PRZM	Intelligens	
képalkotó	rendszer	

• LED	vagy	lézer	olvasó	
• 1D/2D	olvasás	
• Leejthető 1,8 m-ről 

betonra	
• IP 65 védelem 	
• Rendkívül könnyű	

 
 
 Főbb alkalmazási 
területek 

• Egészségügy 
• Gyártás 
• Kiskereskedelem 
• Logisztika 
• Vendéglátás 

 

 



                               
 

 
 

Mechanikai tulajdonságok 
Méret:  61 mm * 28 mm * 21mm  
Súly:  70 gramm 
Rendszer felépítés 
Felbontás: 1280 x 960 pixel 
Kamera: 1D / 2D olvasás  
Billentyűzet: nincs 
Akkumulátor: 480 mAh normál 

735 mAh extra  
PowerPrecision+; Li-ion 

Olvasási szögek  
Forgásszög: 360° 
Dőlésszög: ±60° 
Billenésszög: ±60° 
Alkalmazási környezet 
Üzemi hőmérséklet: 0°C és +50°C között normál akkumulátorral 

-20°C és -50°C között extra akkumulátorral 
Tárolási hőmérséklet: -40°C és +60°C között akkumulátorral 

-40°C és +70°C akkumulátor nélkül 
Nedvesség: +5% és +95% között (nem kondenzációs) 
ESD: +/-15 kVDC levegőben kisülés 

+/-8 kVDC közvetlen kisülés 
Esés: 1,8 m-ről betonra 
Környezetvédelmi minősítés: IP65 
Vezeték nélküli kommunikáció 
Bluetooth: NFC, Bluetotth, Béluetooth v4.0 with BLE (Bluetooth 

Low Energy) 
Garancia: 1 év gyári garancia 

           

 

 

Technikai paraméterek 

IBCS Hungary Kft. 
1043 Budapest, 
Aradi utca 16. 
Tel.: +36 1 451 6070 
Fax: +36 1 399 9707 
info@ibcs.hu 
www.ibcs.hu 
 


