
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr myslový ru ní sníma árového 
kódu s bezdrátovým p ipojením 
STAR Cordless System™ od 
spole nosti Datalogic 
Bezdrátové sníma e PowerScan PM8300 
jsou prémiovou adou odolných ru ních 
sníma  lineárních kód . Série PowerScan 
PM8300 sestává z rozdílných model , které 
uspokojí všechny pot eby zákazník ; 
PM8300 je základním bezdrátovým 
modelem; st ední model PM8300-D 
obsahuje navíc displej a t i tla ítka; a 
špi kový model PM8300-DK je vybaven 
displejem a plnou klávesnicí s 16 tla ítky. 
Model PM8300-DK významn  zvyšuje 
sofistikovanost interakce s hostitelským 
systémem a otevírá nový potenciál využití 
sníma e, takže je možno jej použít i 
v aplikacích, které normáln  vyžadují 
mnohem nákladn jší terminál pro sb r dat. 
Klávesnice v uspo ádání jako na mobilním 
telefonu dovoluje ru ní zadávání árových 
kód , které se nepoda ilo p íst a 
umož uje snadnou správu jednoduchých 
aplikací jako je inventarizace, vychystávání, 

íjem zboží, apod. 
Bezdrátová komunikace se systémem 
Datalogic STAR Cordless System™ je pro 
zvýšení produktivity a flexibility na 
pracovišti klí ová. Nabízí škálovatelná 
ešení od jednoduchých point-to-point 

aplikací až po sí ové funkce kombinované 
 

s bezešvým roamingem pro komplexní 
instalace.  
Sníma  PM8300 je vybaven exkluzivní 
technologií 3GL™ se t emi zelenými 
kontrolkami pro špi kovou zp tnou vazbu. 
Patentovaná technologie Green Spot 
zobrazuje zelený bod p ímo na árovém 
kódu a dv  kontrolky správného p tení 
na vrchní a zadní stran  sníma e zlepšují 
jejich itelnost z libovolného úhlu. 
Vynikající tecí výkon je ješt  vylepšen 
patentovanou technologií PuzzleSolver™ 
pro rychlé a p esné tení standardních, 
špatn  vytišt ných i poškozených kód .  
Mechanika sníma e PM8300 byla vyvinuta 
a testována pro odolnost v i extrémním 
provozním podmínkám p i zachování 
konzistentního snímání bez degradace 
výkonu nebo spolehlivosti. Ergonomické 
provedení s nízkou hmotností a perfektním 
vyvážením zajistí optimální komfort 
operátora i p i náro ném snímání velkého 
množství kód . Integrovaný kovový hák 
pro uchycení p i p erušované práci udrží 
produktivitu pracovišt .  
Schopnost využití více p ipojení zahrnuje 
nejpopulárn jší rozhraní: RS-232, Keyboard 
Wedge, emulace sv telného pera a USB. 
Konfigura ní program Datalogic Alladin™ 
poskytuje uživatelsky p ív tivé funkce, 
které zjednoduší uvedení do provozu i 
nezkušeným uživatel m.  

 
Vlastnosti 
 K dispozici je optika se standardním 

dosahem (vzdálenost od 1.0 m) a 
automatickým dosahem (10 cm až  
12 m) 

 Dostupné 3 modely: základní, 
s displejem a 3 tla ítky, a s displejem 
a pln  alfanumerickou klávesnicí 

 100% kompatibilita s bezdrátovým 
systémem  Datalogic STAR Cordless 
System™ 

 Dostupné rádiové frekvence 433 MHz 
nebo 910 MHz 

 enos typu point-to-point a 
multipoint 

 Bezešvý roaming 
 Systém Datalogic 3GL™ a hlasitý 

bzu ák pro dokonalou zp tnou vazbu 
správného p tení kódu  

 Uživatelsky vym nitelná Li-ion 
baterie 

 Široký rozsah pracovních teplot 
 Odolnost proti vod  a prachu ve t íd  

krytí IP65/IP64 (s displejem) 
 Odolnost proti pádu z výšky 2.0 m 
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S p e c i f i k a c e  
BEZDRÁTOVÁ KOMUNIKACE  
DL STAR CORDLESS SYSTEM™ Konfigurace point-to-point 
                                            Konfigurace multipoint 

Efektivní vysílací výkon: 433.92 MHz: <10 mW; 910 MHz: <1 mW 
Maximální po et sníma  ve stejné oblasti: 2000. Maximální po et 
sníma  na p ijíma : 32 
Rádiová frekvence: 433.92 MHz; 910 MHz 
Rádiový dosah (otev ený prostor): 433.92 MHz: až 50 m; 910 MHz: až 30 m 
Bezešvý roaming; Obousm rná komunikace 

PODPORA ÁROVÝCH KÓD      
1D/LINEÁRNÍ KÓDY Automatické rozpoznání všech standardních 1D kód , v etn  lineárních 

kód  GS1 DataBar™ 
STACKED KÓDY Code 16K; Code 49 
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI     
BATERIE Typ baterie: Li-ion 2150 mAh; Doba nabíjení: Externí nabíje ka: 4 hod.; 

Nabíjení z hostitelského systému: 10 hod.; Po et p tení na pln  nabitou 
baterii: +60 000 

INDIKÁTORY NABÍJENÍ V KOLÉBCE Nabíjení baterie ( ervený); Nabíjení dokon eno (zelený); Napájení/p enos 
dat: (žlutý) 

NAPÁJENÍ Provozní (typické): Externí: 1 A a 10 V, 330 mA a 30V; POT: 500 mA 
VSTUPNÍ NAP TÍ Externí: 10 – 30 V SS; POT: 5 V SS ± 10% 
PROVOZNÍ PODMÍNKY     
OKOLNÍ OSV TLENÍ odolnost v i sv telné expozici v kancelá ích/výrobních halách a p ímé 

expozici slune ním sv tlem 
ODOLNOST PROTI PÁDU Odolnost proti 50 pád m z výšky 2.0 m na beton 
ODOLNOST ELSTAT. VÝBOJI (ESD) 20 kV (vzdušný výboj) 
VLHKOST (NEKONDENZUJÍCÍ) 90% 

ÍDA OCHRANY PM8300: IP65; PM8300-D, PM8300-DK: IP64 
TEPLOTA Provozní: -20OC až 50OC 

Skladovací/P epravní: -20OC až 70OC 
ROZHRANÍ Keyboard Wedge; RS-232; RS-485 pouze BC8060; USB; Wand 
FYZIKÁLNÍ CHARAKTERISTIKY     
DOSTUPNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ žlutá / erná 
ROZM RY Kolébka: 24.0 x 10.8 x 9.5 cm 

PM8300: 20.7 x 11.4 x 6.9 cm  
PM8300-D, PM8300-DK: 21.0 x 11.4 x 6.9 cm 

DISPLEJ PM8300-D, PM8300-DK: Typ displeje: grafický s podsv tlením; 
Rozm ry fontu: uživatelsky volitelný (standardn  4 ádky x 16 sloupc ) 
Rozm ry displeje: 32 x 96 pixel  

KLÁVESNICE Pouze PM8300-D: 3 tla ítka; Pouze PM8300-DK: klávesnice s 16 tla ítky 
HMOTNOST Kolébka: 380.0 g; Sníma : 395.0 g 
SNÍMACÍ VÝKON 
SV TELNÝ ZDROJ VLD 630 – 680 nm 

Zam ování: VLD 630 – 680 nm, aktivace dvojitým stiskem spoušt  
KONTRAST TISKU (MINIMÁLNÍ) 15% 
RYCHLOST SNÍMÁNÍ  35 ± 5 p tení za vte inu  

TECÍ ÚHLY deviace podélné osy (pitch): 5 až 55° / -5 až -55°; deviace p né osy  
(roll): ± 20°; deviace svislé osy (skew): ± 60° 

INDIKÁTORY TENÍ bzu ák; indikátor správného p tení se t emi kontrolkami (Datalogic 
3GL™), zobrazení zeleného bodu na kódu, dv  LED kontrolky správného 

tení, kontrolka p enosu 
ROZLIŠENÍ (MAXIMÁLNÍ) PM83X0: 0.076 mm / 3 mil; PM83X0 auto ost ení: 0.190 mm / 7.5 mil 
SNÍMACÍ DOSAHY 
TYPICKÁ HLOUBKA POLE minimální vzdálenost závisí na délce kódu a snímacím úhlu, stejn  jako na 

rozlišení tisku, kontrastu a okolnímu osv tlení 
PM8300  PM8300 AR 
5 mil: 2.1 až 13.3 cm  7.5 mil: 3.5 až 24.2 cm  
10 mil: 2.9 až 42.8 cm 13 mil: 2.3 až 55.1 cm  
20 mil: 6.3 až 78.5 cm 40 mil: 2.5 až 97.8 cm  
7.5 mil: 7.0 až 46.5 cm 10 mil: 10.8 až 99.9 cm 
13 mil: 12.7 až 147.3 cm 20 mil: 7.0 až 215.9 cm 
40 mil: 16.0 až 340.0 cm 55 mil: 0.2 až 4.1 m  
 Reflexivní kódy - 100 mil: 0.5 až 15.0 m  
BEZPE NOST A SHODA S P EDPISY 
SHODA S P EDPISY Produkt pro zamýšlené použití vyhovuje všem nezbytným bezpe nostním 

edpis m a normám  
Stru ná referen ní p íru ka tohoto produktu m že odkazovat na 
kompletní seznam certifikací 

ŽIVOTNÍ PROST EDÍ Shoda s p edpisy RoHS pro EU 
KLASIFIKACE LASERU Pozor – laserové zá ení, nedívejte se do paprsku 

CDHR Class II; IEC 60825-1 Class 2 
NÁSTROJE 
DATALOGIC ALLADIN™ Konfigura ní program Datalogic Alladin ke stažení zdarma 
ZÁRUKA Záruka výrobce 3 roky 
 

 
 
 
 
 
 
 
Základové stanice / Nabíje ky 
 BC8030-433, BC8030-910: Stanice / 

nabíje ka, Multi-rozhraní 
 BC8060-433, BC8060-910: Stanice / 

nabíje ka, Multi-rozhraní /RS-485 
 CHR-PM80: Nabíje ka (C-8000) 
 SBS-PM80: Slot pro náhradní baterii (SBS-

8000) 

Baterie / Nabíje ky baterií 
 FBP-PM80 Baterie – pevná sada (FBP-

8000) 
 MC-P080 Nabíje ka pro více baterií,  

4 sloty (MC-8000) 
 RBP-PM80 Baterie – vým nná sada (RBP-

8000) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pouzdra  
 11-0138 Vyh ívané pouzdro, 36 V SS (není 

vhodné pro modely PM8300-D) 
 11-0139 Vyh ívané pouzdro, 24 V SS (není 

vhodné pro modely PM8300-D) 
 11-0140 Vyh ívané pouzdro, 48 V SS (není 

vhodné pro modely PM8300-D)  
 HLS-P080 univerzální pouzdro (HLS-8000) 
 PC-P080, PCD-P080 ochranné pouzdro / 

držák na opasek (PC-8000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Držáky / stojánky 
 7-0404 Pr myslový držák s navíjením 
 HLD-P080 Držák na st l / ze  (HLD-8000) 
 STD-P080 Stojánek pro volné ruce (STD-

8000) 
 VMK-PM80 Sada pro montáž do vozidla 
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