
De NanoCode is de ideale oplossing om ervoor te zorgen dat onze printers eenvoudig unieke 

codes aanbrengen op uw verpakking. Deze leest, verzendt, print en logt automatisch codes 

van een bepaalde batch op basis van het door de gebruiker geselecteerde bericht op de 

printer. De NanoCode is gemakkelijk in te stellen en eenvoudig in gebruik voor iedere operator.

Aanbrengen van unieke codes op uw verpakkingen!

NANOCODE

GOED OM TE WETEN!

Automatische berichtherkenning voor printen 
van de juiste code

Verschillende code batches mogelijk

Vullen en lezen van codes in eigen beheer

Digitaal logboek via NanoCode Manager

Roestvrijstalen behuizing IP65

Real-time printer monitor functie
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NanoCode Manager

Met de NanoCode brengt u uw eigen unieke codes aan zonder enige 

beperking. U kunt de NanoCode in eigen beheer zelf vullen met codes 

en later weer uitlezen via de NanoCode Manager. Wij kunnen dit ook 

voor u verzorgen. Het behoort zelfs tot de mogelijkheden om dit op 

afstand te doen. Het enige wat u hoeft te doen, is het aanleveren van 

een uniek codebestand.

U wilt actiecodes printen, zoals bijvoorbeeld het spaarsysteem van 

FrieslandCampina. Of u wilt uw eigen verpakkingen voorzien van een 

promotionele code, zoals een loterijcode. Dan is de NanoCode voor u 

de juiste oplossing.

NC



Eenmalige uitgifte van unieke codes
Dezelfde code wordt nooit meer dan één keer uitgegeven 
door de NanoCode aan de printer

Codelengte
De lengte van de te printen code (aantal karakters) is zelf 
in te stellen

Gebruiksvriendelijkheid
Eenvoudig in gebruik

Printprestaties
Prestaties zijn printer/applicatie afhankelijk

Printers
Ondersteuning voor de Linx 8900 serie inkjet printers 
en Linx TT 1000 thermal transfer printers. Andere merken 
en types op aanvraag.

Retrofit
NanoCode past ook op een eerder uitgeleverde printer die 
ondersteund wordt

Fysieke beveiliging
NanoCode bevindt zich in een afgesloten IP65 RVS-behuizing 
met slotvergrendeling

Aantal codebestanden
Maximaal 5 verschillende code bestanden te gebruiken 
per NanoCode

Ondersteuning codebestanden
Ondersteuning van .cmp, .txt en .csv bestanden

Industriële behuizing
Afsluitbare RVS-behuizing

Communicatie interface
Ethernet
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PRODUCTSPECIFICATIES

Talen
De NanoCode Manager is beschikbaar in het Nederlands, 
Frans en Engels

User interface
De NanoCode is te configureren via de NanoCode Manager
software tool en eventueel ook real-time te monitoren

Uiterlijke kenmerken
Standaard Rittal RVS behuizing
Eigen 230V voedingskabel
Deur met slotvergrendeling (2 sleutels)
1 x Status LED (5V en 230V bewaking)
1 x LAN (verbinding met de printer)
1 x WAN (optionele verbinding met de NanoCode 
Manager)

Afmetingen
200 mm x 300 mm x 120 mm (b x d x h)

IP rating
IP65

Software
Om de NanoCode te beheren is de NanoCode Manager
software tool noodzakelijk. Met deze tool stelt u alle 
benodigde parameters in en kunt u in een beveiligde 
omgeving codes uploaden en/of geprinte codes downloaden. 
De NanoCode Manager kan tot 8 NanoCodes beheren en 
monitoren. Beschikbaar voor Windows 10.

Remote support
Het is mogelijk de NanoCode Manager via Teamviewer over
te nemen in uw eigen omgeving voor het instellen van de
NanoCode en/of het vullen en uitlezen van geprinte codes.

Live dashboard van de 
verbonden NanoCodes met de 
NanoCode Manager
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