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Đầu đọc mã vạch cố định Dataman 262X là một sản phẩm hiệu suất cao của dòng Dataman 260 với khả năng quét và đọc mã 1D và 2D phức tạp và khả năng quét và quét laser nhanh (DPM). Dataman 262X đã được nâng cấp lên độ phân giải hình ảnh của model 260X, để có ảnh sắc nét hơn rõ nét
hơn. Tổng quan về sản phẩm Trình đọc mã vạch cố định Dataman 262X là một sản phẩm hiệu suất cao của dòng Dataman 260 với khả năng quét và đọc mã 1D và 2D phức tạp và khả năng quét và quét laser nhanh (DPM). Dataman 262X đã được nâng cấp lên độ phân giải hình ảnh của model 260X,
để có ảnh sắc nét hơn rõ nét hơn. Không giống như dòng Dataman 150, Dataman 262X sử dụng kết nối truyền thông Ethernet tiêu chuẩn. Phần mềm 1DMax với Hotbars và 2DMax với công nghệ PowerGrid mã hóa mã 1D và 2D trong điều kiện bị hỏng, mờ và in kém. Bất kể chất lượng của mã, phương
pháp in hoặc bề mặt mà nó được in, thiết bị vẫn có thể đọc mã 2D mà không cần chỉ định phác thảo hoặc vùng cạnh của mã vạch. DataMan 260 series với thiết kế xoay để chuyển từ thẳng sang có thể gập lại sang không gian chật hẹp. Thiết kế xoay 90 thông minh này giúp loại bỏ sự phức tạp của tính
toán thiết kế, hệ thống dây điện và bố cục gương quang học. Mô-đun chiếu sáng và ống kính quang học rất dễ thay đổi tại chỗ, không chỉ tiết kiệm thời gian và công sức, mà còn tiết kiệm chi phí đầu tư bằng cách tối ưu hóa hiệu suất cho từng ứng dụng và sẵn sàng cho những thay đổi tùy chỉnh trong
tương lai. Series DataMan 260 mã vạch đọc sử dụng cấu hình lắp ráp tương tự như series DataMan 200 độc giả. Điều này cung cấp khả năng tương thích ngược với hệ thống DataMan 200 có sẵn mà không cần các phụ kiện bổ sung để hỗ trợ khả năng tương thích hoặc thay đổi gắn kết và di chuyển
dây. Kể từ khi khoảng cách độc lập từ phía trước của người đọc để mã được đọc là chính xác như nhau, phạm vi đọc là như nhau và không cần phải thay đổi cách bố trí của thiết kế máy, phần cứng và toàn bộ ứng dụng. Danh sách Model 262XDMR-262X-0110DM262X ID RDR 6.2MM LNS&amp;RD
LEDDMR-262X-0111DM262X ID RDR 6.2MM LNS&amp;RD LEDDMR-262X-0112DM262X PoE RDR 6.2MM LN&amp;RD LEDDMR-262X-0120DM262X ID RDR W/6.2MM LL&amp;RD LDDMR-262X-0121DATAMAN 262X RDR W6.2MMLL RADMR-262X-0122DM262X PoE RDR 6.2MM LL&amp;RD
LEDDMR-262X-0150DM262X LR RDR STR 6.2MMDMR-262X-0151DM262X LR RDR 90-DEG 6.2MMDMR-262X-0160DM262X LR RDR STR 6.2MM LLDMR-262X-0161DM262X LR RDR 90-DEG 6.2MM LLDMR-262X-0530-PDM262X ID RDR 16MM HP 1/2 POLDMR-262X-0540DM262X ID RDR
16MM LL&amp;HP RD LDDMR-262X-0540-FDM262X RDR 16MM LL&amp;HPIL,PLD&amp;RADMR-262X-0540-PDM262X RDR,16MM LL,HPIL, 1/2 PDMR-262X-0541-FDM262X RDR 16MM LL&amp;HPIL,PLD&amp;RADMR-262X-0542-PDM262X POE 16 LL,HPIL, 1/2 PDMR-262X-1110DM262X
IDRDR/PG,6.2MM LN&amp;RD INTERNALSDMR-262X-1111DM262X IDRDR/PG,6.2MM LN&amp;RD LN&amp;RD PG PoE RDR 6.2 LN&amp;RD LDDMR-262X-1120DM262X RDR PG,6.2MM LL&amp;RD LDDMR-262X-1120-FDM262X RDR PG,6.2MM LL POLDMR-262X-1121DATAMAN 262X RDR
W/PG 6.2LL RADMR-262X-1122DM262X PG PoE RDR 6.2 LL&amp;RD LDDMR-262X-1140DM262X 16MM LL FOR INTLSDMR-262X-1320DM 262X RDR 6.2MM LL, BL LEDDMR-262X-1530-PDM262X RDR PG, 16MM HP 1/2 POLDMR-262X-1540DM262X W/PG,16MM LL,HPIL&amp;CFCVRDMR-
262X-1540-FDM262X RDR PG,16 LL&amp;HPIL,PL&amp;RADMR-262X-1540-PDM262X PGRDR,16MM LL,HPIL,1/2PDMR-262X-1541-FDM262X RDR PG,16 LL&amp;HPIL,PL&amp;RADMR-262X-1542DM262X POE, 16MM LL, UNPOLDMR-262X-1542-FDM262X POE, 16MM LL, FULLPOLDMR-
262X-1542-PDM262X POE PG 16 LL,HPIL 1/2 PDMR-262X-ATC-03KIT, DMR-262X-ATC-03DMR-262X-ATC-04KIT, DMR-262X-ATC-04 DataMan 260 ModelsDMR-262XĐọc mã 1D truyền thống 1D and Stacked CodesYesĐọc mã vạch 1D đa hướng Omnidirectional 1D barcode readingYesĐọc mã 2D
Label-based 2D CodesYesThuật toán đọc/ Algorithms1DMax , 2DMax, PowerGridĐ/ Độ phân giải hình ảnh 1280 x 960 x 960/ shutterTc đđ chụp ảnh tiňp (khung/giây)>/ / Mua lại (fps)60 fpsTc đđ giđi mã/ Desear Rate45/giây (2/giây)Tùy chọn ống kính 6,2mm (3 vị trí hoặc ống tinh thể lỏng, độ dài tiêu cự
40-200mm); Ống 16mm (lấy nét thủ công hoặc ống kính lỏng, 80-1000mm)6,2 mm (ống kính 3 vị trí hoặc lỏng, 40.200 mm), 16 mm (lấy nét thủ công hoặc ống kính lỏng, 80 mm .. 1 m) Đèn hỗ trợ ánh sáng / Đèn LED công suất cao mô-đun, 4 đèn 4 màu có thể điều chỉnh độc lập (đỏ, trắng, trắng, xanh
dương, hồng ngoại), đi kèm với bộ lọc band-pass và bộ lọc phân cựcModular / Field Cấu hình chiếu sáng: Bốn độc lập kiểm soát, đèn LED công suất cao (Đỏ, Trắng, Xanh dương, IR) Band-Pass Bộ lọc &amp; Phân cực Lọc AvailableGiao Relay / CommunicationCommunication RS-232 và Giao diện
EthernetRS-232 và EthernetSize/ DimensionsRight/Straight: 42.5 mm x 22 mm x 22 mm x 232 and Ethernet InterfaceSize/ DimensionsRight/Straight: 42.5 mm x 22 mm x 2 2 mm (2 mm) x 2 76.1 mmRun/Right-Angle: 42.5 mm x 48.5 mm x 49.6 mm Dustproof/ ProtectionIP65 Dataman 260 series Trang
web này hoặc các công cụ của bên thứ ba sử dụng cookie, cần thiết cho hoạt động của chúng và cần thiết để đạt được các mục đích được minh họa trong chính sách cookie. Để tìm hiểu thêm về việc bạn muốn thu hồi tất cả hoặc một phần cookie, vui lòng tham khảo chính sách cookie. Bằng cách đóng
biểu ngữ này, cuộn trang này, nhấp vào liên kết hoặc duyệt web, bạn đồng ý sử dụng cookie. Trang web này hoặc các công cụ của bên thứ ba sử dụng cookie, cần thiết cho hoạt động của nó và cần thiết để đạt được các mục đích được minh họa trong chính sách cookie. Để tìm hiểu thêm về việc bạn
muốn thu hồi tất cả hoặc một phần cookie, vui lòng tham khảo chính sách cookie. Bằng cách đóng biểu ngữ này, cuộn trang này, nhấp vào liên kết hoặc duyệt web, bạn đồng ý sử dụng cookie. Cố định gắn kết độc giả cố định gắn kết Extension Kit 1 2 Mục lục 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 2 2 2 8 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Trang web này hoặc các công cụ của bên thứ ba sử dụng cookie cần thiết để vận hành chúng và cần thiết để đạt được các mục tiêu được
minh họa trong chính sách cookie. Để tìm hiểu thêm về việc bạn muốn thu hồi tất cả hoặc một phần cookie, vui lòng tham khảo chính sách cookie. Bằng cách đóng biểu ngữ này, cuộn trang này, nhấp vào liên kết hoặc duyệt web, bạn đồng ý sử dụng cookie. Chức năng chínhScanner (Mã vạch) Loạt sản
phẩm / gia đình tênDataMan 360 loạt Design24mm lỏng lns. diffuse illumination high-power integrated light (HPIL) HPIL (High-powered integrated light) Image sensor characteristics1280x1024pixels SXGA resolution (1/1.8 CMOS sensing with global shutter) Connection type8-pin M12 connector (Ethernet)
12-pin M12 connector (supply) 5-pin M12 connector (External light control) Micro SD card slot Communication protocolRS-232 Ethernet Mounting modeC-mount type / S-mount type Digital inputs1 x digital input (10-28Vdc / trigger input) 3 x digital inputs (10-28Vdc / discrete inputs) Digital outputs4 x digital
outputs (26.4Vdc 50mA Sink/Source / discrete outputs) Ambient air temperature for operation0...+45 °CFunctions1D / 2D Fixed-mount barcode reader / scanner (1.2Mpixel) ImageMax Kitted system Compliant with standard(s)CE UL cUL C-Tick RoHS IEC60068-2-27 IEC60068-2-6 IEC60068-2-64
EN60950 EN55022 EN55024 ICES003 J55022 Technical compatibility with1DMax 2DMax IDQuick Omni-direction 1-D code reading BenefitsChallenging 1D and 2D codes including DPM codes Ambient air temperature for storage-10...+60 °C 1 2 Table Of Contents 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 43 43 43 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Tạo tài khoản MyCognex Dễ dàng truy cập vào các bản cập nhật phần mềm và firmware, đăng ký sản phẩm của bạn, tạo yêu cầu hỗ trợ, và nhận được giảm giá đặc
biệt và cung cấp. Bạn là một thuê bao? Vui lòng đăng nhập vào trang web này hoặc các công cụ của bên thứ ba sử dụng cookie, cần thiết cho hoạt động của chúng và cần thiết để đạt được các mục đích được minh họa trong chính sách cookie. Để tìm hiểu thêm về việc bạn muốn thu hồi tất cả hoặc một
phần cookie, vui lòng tham khảo chính sách cookie. Bằng cách đóng biểu ngữ này, cuộn trang này, nhấp vào liên kết hoặc duyệt web, bạn đồng ý sử dụng cookie. Cookie.
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