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BM52 Technologia medyczna 

Karta charakterystyki technicznej 

• System znakowania DataMatrix  dla szczególnych
wymagań branży medycznej. 

• Możliwy jest znakowanie szczególnie wyraźnego
tekstu 

• Uniwersalne urządzenie mocujące umożliwia
znakowanie prawie wszystkich przyrządów 
klinicznych. 

• Szybkie pozycjonowanie instrumentów za pomocą
wskaźnika świetlnego 

• Wysoka precyzja jest dostępna nawet w
najmniejszych polach DataMatrix dzięki głowicy 
do znakowania elektrycznego.  

• Zintegrowany komputer z ekranem dotykowym i
oprogramowaniem Borries 

• Integracja z bazą danych (specyficzna dla klienta)

• Łatwa obsługa i design oprogramowania
zoptymalizowane pod kątem użytkownika 
pozwalają na szybkie zapoznanie się z 
urządzeniem 

Obszar zastosowania 

BM52 to prosta i przyjazna dla użytkownika 
maszyna do znakowania stałego i głębszego 
rysika, aby zagwarantować identyfikowalność 
instrumentów klinicznych.  

Maszyna do znakowania DataMatrix jest 
używana w szpitalach, w usługach sterylizacji i 
przez producentów technologii medycznych. 
Kodowanie DataMatrix według ISO/IEC 16022 
jest zgodne ze specyfikacjami HIBC i GS1. 

Opcje 

• Ręczne lub stacjonarne systemy odczytu kodu

• Szybkie wymienne uchwyty do mocowania
specjalnych instrumentów i/lub specjalnych 
obszarów inskrypcji.    
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Różne mocowania przyrządów do sterylnego trzymania i wskaźnik świetlny do wskazania pozycji 
oznakowania i do pozycjonowania przyrządów medycznych. 

Dane techniczne 

Właściwość Wymiary, Waga, Jednostka, Wyjaśnienie 

Jednostka do znakowania wymiary  (Wys. x Szer. x Dług.) 600 x 550 x 350 mm 

Waga jednostki znakowania około18 kg 

Obszar znakowania 50 x 50, w zależności od adaptera 

przedmiotu obrabianego 

Pozycja montażu do pracy Jednostka stołowa 

Dokumentacja / instrukcja obsługi niemiecki lub angielski, polski 

inne języki na życzenie 

Znakowanie i czytanie 

Mocowanie przyrządów 
Wprowadzanie danych lub 
przesyłanie z bazy danych 

Odczyt kodu DataMatrix 

Szczegóły   techniczne mogą  ulec  zmianie. 
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