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Drukarka RFID UHF 
Zebra® ZD500R™ 

Model ZD500R poszerza bogaty 
asortyment drukarek RFID Zebry, dodając 
funkcje drukowania i kodowania  
w technologii RFID UHF do oferowanej 
przez Zebrę linii wiodących w branży 
biurkowych drukarek termicznych. 
Kompaktowa drukarka ZD500R, 
przeznaczona do pracy na stanowiskach 
o ograniczonej przestrzeni, oferuje 
proste, jednodotykowe drukowanie  
i kodowanie, wygodne ładowanie oraz 
automatyczną kalibrację RFID, dzięki 
czemu jest to idealne rozwiązanie do 
zastosowań, gdzie personel pomocy 
technicznej nie jest dostępny, np. 
oznaczanie zwrotów w sklepach lub 
wymiana uszkodzonych i uzupełnianie 
brakujących etykiet.

Drukarka pracuje w technologii 
termicznej oraz termotransferowej i jest 
zgodna z chipami wszystkich czołowych 
dostawców. ZD500R może być używana 
z różnymi etykietami i znacznikami 
RFID, od niewielkich przywieszek na 
indywidualne produkty po duże etykiety 
na kartony i palety. Kodując chipy RFID, 
które są rozmieszczone bliżej siebie, 
ZD500R zapewnia niższe wydatki na 
nośniki, mniejsze marnotrawstwo 
nośników oraz rzadszą wymianę rolki. 

Drukarka dobrze radzi sobie nawet 
w najbardziej wymagających 

zastosowaniach, a jej standardowe 
wyposażenie obejmuje m.in. interfejs 
równoległy, szeregowy, USB i Ethernet, 
dużą pamięć oraz język programowania 
ZPL Zebry. W wyposażeniu opcjonalnym 
dostępny jest obcinak i odklejak, interfejs 
z certyfikatem Wi-Fi® i Bluetooth® oraz 
druk w wysokiej rozdzielczości.

ZD500R wykorzystuje zalety nowego 
środowiska Link-OS™ Zebry – 
innowacyjnej platformy programowej 
z zaawansowanymi aplikacjami, które 
zwiększają możliwości drukarek, 
ułatwiając znacznie ich integrację  
w systemach firm działających w skali 
globalnej oraz umożliwiając zarządzanie 
drukarkami z dowolnej lokalizacji.

Dzięki aplikacji Link-OS Cloud Connect 
drukarka ZD500R może łączyć się 
bezpośrednio i bezpiecznie z chmurą  
i przesyłać dane z dowolnego portu.

Aplikacja Link-OS Print Touch™ pozwala 
użytkownikom na parowanie jednym 
dotknięciem drukarki ZD500R  
z urządzeniami obsługującymi 
technologię NFC, zapewniając im 
natychmiastowy dostęp do potrzebnych 
danych, np. filmów instruktażowych 
Zebry i pomocy technicznej dotyczącej 
produktów. 

Zaawansowane funkcje w niewielkim i łatwym w użyciu urządzeniu 

Optymalne zastosowania:
 
Handel detaliczny: 
wymiana uszkodzonych lub 
zagubionych etykiet na poziomie 
indywidualnego produktu,  
oznaczanie w sklepie zwrotów, 
produktów przeznaczonych na 
wystawy, pozycji promocyjnych  
i innych

Ochrona zdrowia: 
oznaczanie próbek, identyfikacja 
pacjentów, śledzenie zasobów

Produkcja:  
produkcja w toku, oznaczanie 
kartonów/palet, znakowanie części, 
śledzenie zasobów

Administracja publiczna/zgodność 
z wymaganiami amerykańskiego 
Departamentu Obrony: śledzenie 
obiegu dokumentów, zgodność ze 
standardem MIL STD 129, oznaczanie 
materiałów dowodowych

Gastronomia, rekreacja i organizacja 
imprez: 
opaski na rękę RFID, bilety,  
monitorowanie ruchu osób, 
zarządzanie kolejkami 



Nazwa drukarki
• ZD500R

Funkcje RFID
• Obsługa znaczników zgodnych z UHF EPC  

Gen 2 V1.2/ ISO 18000-6C 
• Drukowanie i kodowanie znaczników w odstępach 

minimum 16 mm
• Adaptacyjna technologia kodowania (Adaptive 

Encoding Technology) upraszcza wprowadzanie 
ustawień RFID i eliminuje złożone wytyczne dotyczące 
rozmieszczania znaczników RFID

• Narzędzia do monitorowania pracy RFID śledzą 
funkcjonowanie systemu RFID

• Polecenia RFID w języku ZPL® zapewniają zgodność  
z aktualnymi drukarkami RFID Zebry

• Obsługa standardowego w branży, przyjętego przez 
wielu dostawców systemu serializacji chipów (Multi-
vendor Chip-based Serialisation – MCS)

• Obsługa funkcji trwałej ochrony bloków pamięci 
użytkownika przed usunięciem danych zgodna  
ze standardem ATA Spec 2000 

• Zintegrowany czytnik/koder RFID ThingMagic®

Charakterystyka drukarki
• Druk termotransferowy lub termiczny
• Język programowania ZPL
• Konstrukcja o podwójnych ściankach
• Wymiana głowicy drukującej i wałka bez pomocy 

narzędzi
• Konstrukcja OpenACCESS™ zapewniająca łatwe 

ładowanie nośników
• Szybkie i łatwe ładowanie taśmy
• Uproszczona kalibracja nośników
• Cztery interfejsy: USB, równoległy, szeregowy  

i Ethernet
• Zegar czasu rzeczywistego
• Interfejs użytkownika LCD
• Certyfikat Energy Star®

• Obsługa Link-OS
• Aplikacja Print Touch
• Adapter rdzenia 3” (76 mm)

Dane techniczne drukarki

Rozdzielczość
• 8 pkt/mm (203 dpi)
• 12 pkt/mm (300 dpi) – opcjonalnie

Pamięć
• Standardowo 128 MB SDRAM (4 MB dostępne  

dla użytkownika)
• Standardowo 256 MB flash (56 MB dostępne  

dla użytkownika)

Maks. szerokość druku
• 104 mm

Maks. długość druku 
• 990 mm

Maks. szybkość druku 
• 152 mm/s (200 dpi)
• 102 mm/s (300 dpi)

Czujniki nośników 
• Czujniki nośników – wielopozycyjny czujnik  

przerwy i ruchomy czujnik czarnej linii

Parametry nośników

Długość etykiet z podkładem 
• Maks. długość nośników nieciągłych: 990 mm
• W trybie odrywania: 6,35 mm
• Minimalna z czujnikiem obecności etykiety: 12,7 mm
• Minimalna z obcinakiem: 25,4 mm

Szerokość etykiet z podkładem
• 19 mm - 108 mm

Wymiary rolki z nośnikiem 
• Maks. średnica zewnętrzna: 127 mm
• Średnica wewnętrzna rdzenia: 12,7 mm, 25 mm, 

35 mm, 37,1 mm, 76 mm

Grubość nośników 
• 0,08 mm do 0,305 mm

Rodzaje nośników 
• Etykiety termiczne na rolce lub składanka, 

sztancowane lub nośnik ciągły, z czarną linią lub bez, 
kartoniki, ciągły papier paragonowy, opaski na rękę

Parametry taśmy barwiącej
• Średnica zewnętrzna: 35 mm
• Standardowa długość: 74 m
• Proporcje: stosunek rolki z nośnikiem do taśmy 1:1
• Szerokość: 33,8 mm do 109,2 mm
• Średnica wewnętrzna rdzenia: 12,7 mm

Parametry pracy 

Środowiskowe
• Temp. pracy: 4,4°C do 41°C  

Temp. przechowywania: -40°C do 60°C
• Wilgotność pracy: 5% do 95% bez kondensacji
• Wilgotność przechowywania: 5% do 95% bez 

kondensacji

Elektryczne 
• Zasilacz samonastawny (zgodny z PFC)  

100-240 V AC, 50-60 Hz

Spełniane normy 
• Emisje: FCC część 15, podczęść B, VCCI, C-Tick
• Emisje i odporność: (CE): EN55022
• Klasa B, EN61000-3-2, EN61000-3-0 i EN55024, CCC, 

CCX, certyfikat Wi-Fi
• Bezpieczeństwo: IEC 60950-1:2005 + A1:2009, EN 

60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011 + A1:2010  
+ AC:2011, UL 60950-1:2007 R12.11, CAN/
CSA-C22.2 nr 60950-1-07 + A1:2011 i TUV NRTL

Parametry fizyczne
• Szerokość: 193 mm
• Wysokość: 191 mm
• Głębokość: 254 mm
• Waga: 2,2 kg

Rozwiązania Link-OS 

Narzędzia programowe
• Integracja drukarek – Zebra oferuje aplikacje  

i produkty, które pomogą Ci zintegrować urządzenia 
Zebry w systemach Twojej firmy

• Zarządzanie drukarkami – zarządzaj swoimi 
systemami druku lokalnie i globalnie za pomocą 
pakietu narzędzi Zebry do zarządzania urządzeniami

• Narzędzia dla programistów – narzędzia te pozwolą  
Ci tworzyć własne aplikacje i obejmują dokumentację, 
kod źródłowy, języki programowania, szablony itd.

Firmware 
• ZPL II®

• Web View
• Alert
• ZBI™

Łączność i interfejsy
• Port szeregowy RS-232 z automatycznym czujnikiem, 

DB-9 (standardowo)
• USB 2.0, dwukierunkowy (standardowo)
• Równoległy Centronics® (standardowo)
• Wewnętrzny Ethernet – 10/100 (standardowo)
• Bezprzewodowy – 802.11 a/b/g/n i Bluetooth 3.0 

(opcjonalnie)

Czcionki/grafika/kody kreskowe

Czcionki i zestawy znaków 
• 16 rezydentnych rozszerzalnych czcionek 

bitmapowych ZPL II
• Dwie rezydentne skalowalne czcionki ZPL
• Wbudowana obsługa czcionek OpenType
• Zgodność ze standardem Unicode® do 

wielojęzycznego druku termicznego na żądanie

Grafika
• Obsługa czcionek i grafiki (w tym znaków logo) 

definiowanych przez użytkownika
• Polecenia w języku ZPL II do rysowania ramek i linii

Kody kreskowe
• Stosunek kresek: 2:1 (bez rotacji) i 3:1
• Kody liniowe: Code 11, Code 39, Code 93, Code 

128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-14, UPC-A 
i UPC-E z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi EAN, 
Plessey, POSTNET, standardowy 2 z 5, przemysłowy 
2 z 5, przeplatany 2 z 5, LOGMARS, MSI, Codabar,  
i GS1 DataBar (dawniej RSS)

• Kody dwuwymiarowe: PDF417, MicroPDF-417,  
Code 49, Maxicode, Codablock, Data Matrix,  
QR code, Aztec

Opcje i akcesoria 
• Rozdzielczość 300 dpi do druku ostrych  

i szczegółowych obrazów
• Bezprzewodowy – 802.11 a/b/g/n i Bluetooth 3.0
• Dyspenser – odklejanie i podawanie etykiet z 

czujnikiem obecności etykiety
• Obcinak do nośników różnego rodzaju
• Klawiatury z wyświetlaczem ZKDU, KDU Plus™  

i KDU™ do niezależnego drukowania

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE*

*Specyfikacje mogą ulec zmianie.  
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Regionalne biuro handlowe dla Europy Środkowo-Wschodniej
ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa, Polska
Telefon: +48 22 38 01 900  Fax: +48 22 38 01 901  E-mail: warsaw@zebra.com  Web: www.zebra.com

Inne placówki w regionie EMEA
Centrala EMEA: Wielka Brytania
Europa: Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Rosja, Szwecja, Turcja, Włochy  Bliski Wschód i Afryka: Dubaj, RPA


