
Korzyści:
  Gryphon Desk

• Odczyt większości 
najczęściej spotykanych 
kodów włącznie z GS1 
Databar oraz PDF417

• Duża szybkość odczytu: 
270skanów/sek.

• Niezawodność: poniżej 
poziomu 0.5% rocznych 
awarii

• Odległość odczytu od 0 do 
43cm. 

• Doskonały odczyt 
uszkodzonych kodów

• Dostępna duża gama 
akcesoriów

• Możliwość wymiany kabla 
komunikacyjnego
Gryphon Mobile

• System radiowy w 
standardzie 433MHz lub 
910MHz

• Możliwość obsługi do 16 
skanerów

• Zasięg do 30m
• W 100% kompatybilny z 

systemem STAR.
Zastosowania:

• Idealnie sprawdza się w 
sklepach i biurach.

• Instynktowna obsługa 
przyjazna dla każdego 
użytkownika

• Sprawdza się doskonale w 
magazynach i małych 
zakładach przemysłowych

 

  Seria czytników GRYPHON, charakteryzuje się doskonałymi 
parametrami odczytu przy jednoczesnym zachowaniu nowoczesnej 
linii stylistycznej oraz długiej żywotności.

  Skanery dzięki swojej uniwersalności i doskonałemu układowi 
optycznemu, -  który umożliwia odczyt uszkodzonych kodów 
kreskowych oraz symboli o niskiej rozdzielczości, znajdują 
zastosowanie w sklepach i magazynach, ale również sprawdzają się 
w cięższych warunkach charakterystycznych dla lekkiego przemysłu.

  Zastosowane w serii Gryphon rozwiązania z łatwością radzą sobie 
ze wszystkimi rodzajami najczęściej spotykanych kodów. Skaner 
umożliwia odczyt kodu z odległości do 43cm. Nowatorski system 
„green spot”, umożliwia poprawny odczyt bezpośrednio z czytanego 
kodu. Jest niezwykle przydatny w nieoświetlonych i hałaśliwych 
pomieszczeniach. Dodatkowo czytniki odczytują kod RSS , który 
może być drukowany na mniejszych etykietach,które spotykamy 
m.in. W branży medycznej.

  Datalogic w swoim czytniku zdecydował się zastosować 
multiinterfejs( zmiana interfejsu następuje poprzez wymianę kabla 
komunikacyjnego). 

  Gryphony M100 i M200 umożliwiają bezprzewodową transmisje 
danych, co sprawiaja że produkty firmy Datalogic znajdują 
zastosowanie wszędzie tam, gdzie niezbędny jest mobilny czytnik. 
(Np.: Stanowiska POS, hale sklepowe czy małe magazyny).  

●



 GRYPHON D & GRYPHON M

Czytnik: diodowy (CCD) Linear 
Imager
Max. Szybk. Odczytu: 
270 skanów/ sek.
Max. Rozdzielczość: 
0.076/3mils
Kontrast: 15% (min) 
Wskaźnik odczytu: brzęczek, 
„zielony” punkt, wskazujący 
poprawność odczytu.
Odczytywane kody (model 
D130, M100): 2/5 family, Code 
39 (plus Code 32, Cip 39), 
EAN/UPC,  ISBN/ISSN, EAN 128, 
CODE 128, ISBT 128, Code 93, 
Code 11, CODABAR, TELEPEN, 
PLESSEY, Code MSI, Code Delta 
IBM, GS1 Databar,  
(model D230/ M200): Code 
16k, Code 49, PDF 417.
 

  Metody programowania:
Manualna: poprzez odczyt 
odpowiednich kodów 
funkcyjnych. 
Automatyczna( z RS-232): 
wysyłanie komend przez port 
szeregowy.
Sm@rtSet: Program do 
konfiguracji pracujący pod 
Windowsem.

Interfejsy: USB, RS-232, Wedge, 
Wand
(D 110): RS- 232 & IBM46XX

Temperatura 
przechowywania: od - 20° C 
do 70 ° C (bez baterii)
Wilgotność: 90% nie 
kondensująca
Odporność na upadki: IEC 68-2-
32 Test ED, odporny na 
wielokrotne upadki w wysokości 
1.8m na twarde podłoże.
Norma odporności: IP30

Model: GRYPHON D

Napięcie: 5V DC ± 5%
Zużycie prądu:
od 250mA do 330 mA max. 
Temperatura pracy:
od 0°C    do 55°C   
Waga: 180 g

Datalogic Gryphon
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  Model: GRYPHON M
Typ baterii: 2 baterie AA NiMh
Czas ładowania: max. 3h.
Ilość odczytów na jednym 
zestawie baterii: do 25,000 
odczytów. 
Częstotliwość przekazu:
 433. 92 Mhz
Szybkość transmisji: 
 19, 200 baud
Zasięg komunikacji: 30m na 
otwartej przestrzeni.
Waga: 280g. 
Dok: OM GRYPHON
Zasilanie: od 9 do 28VDC
Zużycie prądu: 8W max.
Wskaźnik odczytu: 
czerwony: ładowanie baterii
zielony: ładowanie zakończone
żółty: zasilanie/przekaz danych.
Czas ładowania: do 3h. 
Częstotliwość przekazu: 433.92 
Mhz
Szybkość transmisji: 19, 200 
baud
Multidostęp: do 16 czytników
Konfiguracja: do tego samego 
doku.
Wymiary: 208 x 107 x 55.5 mm
Temperatura pracy: 
od 0°C do + 40°C  
Temperatura przechowywania:  
od - 20°C do + 70°C

Podstawka umożliwiająca 
autonomiczną pracę czytnika

OM Gryphon / C-Gryphon: 
Dok komunikacyjny

Podstawka lub uchwyt na 
ścianę.

http://www.kodykreskowe.com/
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