Escâner manual extremamente robusto-Série BCS 3600ex
A única série desde Zona não Ex e Zona 2, até Zona 1

Escâner manual extremamente robusto-Série BCS 3600ex
« Modelos: Indústria (Zona não Ex), Zona 1/Div. 1 e Zona 2/Div. 2, conectado por cabos e Bluetooth »

Conceitos de sistema

Zona 1/Div. 1
Zona 2/Div. 2

Extremamente robusto

EXTREMAMENTE ROBUSTO PARA LONGA DURAÇÃO
DA CLASSE EXTRA

LIBERDADE MÁXIMA PARA SEUS FUNCIONÁRIOS COM A
TECNOLOGIA SEM FIO MAIS AVANÇADA DO SETOR

Não existem desafios tão grandes para escâneres, quanto seus ambientes exigentes ou até severos. Quedas em concreto, líquidos derramados, poeira, calor,
frio, chuva, neve, etc. Seus escâneres precisam resistir a tudo isso. Por esse
motivo, desenvolvemos a nova classe de escâneres: ultra robusta. Se tiver relação
com capacidade industrial para suas condições mais exigentes, então a série BCS
3600ex é a sua classe.
A série BCS 3600ex, praticamente indestrutível, é isolada contra poeira e respingos, a prova de água e oferece todas as funções necessárias diariamente aos
seus funcionários. Suas características únicas a transformam em um companheiro confiável em todas as condições. Não existe outro escâner tão resistente.

A MAIOR RESISTÊNCIA À QUEDA
Design com futuro assegurado

Certificações mundiais

Seus funcionários se deslocam a pé durante todo o dia ou em veículos, como
empilhadeiras em concreto. Por esse motivo, desenvolvemos a série BCS 3600ex,
para que seu dispositivo sobreviva a uma queda de até 2,4 m. Para tanto, a nova
série oferece uma resistência à queda 23% maior do que os dispositivos da concorrência.

A MELHOR ESPECIFICAÇÃO DE CAPOTAMENTO
Longa duração da bateria

Docking Station (modelo BT)
Ferramenta para
substituição da bateria

Zona 1

Opções de leitura de código de barra 1D e 2D
Estrutura extremamente robusta

A série BCS 3600ex funciona de modo confiável até depois de 5.000 capotamentos consecutivos.

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA, RESPINGOS DE ÁGUA E
A PROVA DE ÁGUA
A série BCS 3600ex oferece o único escâner com dois tipos de proteção: IP 65
e IP 67 – e o único escâner no mundo com IP 67. O resultado é um escâner a
prova de poeira, imune contra respingos de água e que sobrevive à imersão de
30 minutos em água.

PARA CALOR ABRASADOR E TEMPERATURAS NEGATIVAS EM
ENTREPOSTOS FRANCOS E CÂMARAS FRIGORÍFICAS
Nossos modelos conectados por cabo e sem fio são projetados para calor, frio
e umidade extremas, onde quer que sejam necessários: dentro, fora e até em
câmaras frigoríficas. (para a utilização em câmaras frigoríficas, necessita-se de
um suporte de escâner aquecido, como acessório)

« O novo escâner manual extremamente robusto da série BCS 3600ex, uma nova classe de escâneres,
que foi desenvolvido para a utilização nas condições Ex mais severas. »
Nas instalações de fabricação, armazéns, estaleiros ao ar livre e portos marítimos,
o sucesso de sua empresa está nas mãos de seus funcionários. A qualidade de
seus produtos e sua habilidade para entregar os produtos certos em tempo hábil
aos clientes corretos dependem fortemente da leitura rápida e precisa de incontáveis códigos de barras. Dia após dia.
Tempos de espera entre leituras, códigos de barras que não podem ser lidos e
tempos de interrupção de escâneres resultam em atrasos desnecessários. Cada
minuto perdido reduz a produtividade e influi negativamente nos custos salariais,
nos prazos de entrega, no desempenho, na satisfação e fidelidade do cliente. Necessita-se, diariamente, de um dispositivo robusto com tecnologia robusta em que
se possa confiar.
Apresentamos o BARTEC BCS 3600ex série Ultra-Rugged. uma nova classe de escâneres manuais que oferece desempenhos insuperáveis, necessários nos ambientes de trabalho mais exigentes.
Ele oferece uma solução completa com uma estação de carga robusta e selada,
uma bateria inteligente e o modo “Wi-Fi Friendly” da Zebra, que previne interferências na WLAN. A série BCS 3600ex da BARTEC, com um desempenho inigualável,
necessário para a maximização da produtividade dos funcionários em áreas protegidas contra explosões.

Características de desempenho únicas
Desempenho de leitura excelente em praticamente todos os
códigos de barras em quase todas as condições.
Design extremamente robusto para altíssima vida útil sem precedentes,
mesmo nas condições mais exigentes.
Ferramentas de gerenciamento sem concorrentes, que reduzem o tempo
dispendido e os custos da administração para um mínimo absoluto.
Disponível para Zona 1/Div. 1 e Zona 2/Div. 2 como modelo com
cabo ou Bluetooth.
Parte da família de produtos Zebra
Bateria forte e intercambiável (modelo BT)
Até sete dispositivos em uma estação (modelo BT)

SUPORTE INTELIGENTE
Nossos modelos Bluetooth estão equipados com diversas funções de líderes do
setor, que simplificam mais do que nunca o gerenciamento de escâneres sem fio.

BLUETOOTH 4.0 PARA REGISTRO DE DADOS INSTANTÂNEO
A nova versão Bluetooth, chamada de Bluetooth Low Energy (BLE) ou Bluetooth
4.0, permite uma comunicação rápida sem fio e máxima eficiência energética.
Liberdade sem fio sem queda no desempenho ou duração da bateria.

DESEMPENHO DA BATERIA PARA ATÉ 70.000 LEITURAS OU MAIS
Nossos escâneres têm mais de 50% de capacidade a mais de bateria do que os
modelos de outros fornecedores. Não importa quantas leituras seus funcionários
precisem realizar, eles sempre terão energia suficiente para um turno completo.

BLUETOOTH SEM INTERFERÊNCIA DE SUA REDE WLAN - GARANTIDO
Dispositivos Bluetooth podem causar interferências em ambientes com WLAN,
perturbar sequências de trabalho e influenciar em fluxos de dados importantes
de linhas de produção. O modo “Wi-Fi Friendly” da Zebra assegura que nossos
modelos Bluetooth da série BCS 3600ex não interfiram na infraestrutura de sua
WLAN.

PRIMEIRO EM SUA CLASSE COM INDICADOR DE CARGA DA BATERIA
O indicador de carga da bateria é similar a de um celular. Os usuários visualizam
imediatamente, se o escâner está com a bateria completamente carregada ao
começar o trabalho. A carga de bateria pode ser monitorada convenientemente
o dia todo. O resultado? Chega de surpresas relativas à bateria sem carga,
comprometendo a produtividade de seus funcionários.

SOLUÇÃO SIMPLES DE FALHAS DE BLUETOOTH
No LED de status Bluetooth do escâner, os usuários identificam falhas na conexão
e podem restaurá-la de modo simples. Assim, reduz-se substancialmente o
número de chamadas para seu suporte ao cliente.

« . . . Capacidade industrial para suas condições mais exigentes,
agora até em áreas com risco de explosão! »
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