
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy i jedyny skaner dwustronny 
Skanuje obie strony w jednym 
przejściu 

© 11_2014 / EN 

Pierwszy i jedyny skaner 

dwustronny skanujący obie strony 

podczas jednego przejścia 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 SKANUJE W JEDNYM PRZEJŚCIU 
DWUSTRONNE MEDIA DO 36 CALI 
SZEROKOŚCI 

 PODWÓJNA MOC 
SKANOWANIA - CZAS PRACY 
SKRÓCONY O POŁOWĘ  

 PODCZAS SKANOWANIA 
DWUSTRONNEGO DOKUMENT 
MOŻE ZOSTAĆ NATYCHMIAST 
PODZIELONY NA 4 STRONY 

 NAJSZYBSZE SKANOWANIE W 
KOLORZE, 12.4 CALI NA SEK. 

 ROZDZIELCZOŚĆ 
SKANERA1200 x 1200 DPI 

 DUŻY, KOLOROWY 
WYŚWIETLACZ  DOTYKOWY 
WVGA ZAPEWNIA ŁATWĄ 
OBSŁUGĘ 

 ZINTEGROWANE 
OPROGRAMOWANIE DO 
SKANOWANIA 

 SKANOWANIE TREŚCIĄ DO 
GÓRY 

 AUTOMATYCZNE 
KADROWANIE I 
PROSTOWANIE SKANÓW 

 WYŚWIETLANIE SKANÓW W 
CZASIE RZECZYWISTYM 

 MODYFIKOWANIE 
ZESKANOWANYCH OBRAZÓW 
BEZ KONIECZNOŚCI 
PONOWNEGO SKANOWANIA 

 OŚWIETLENIE LED 

 PYŁOODPORNE KAMERY 

 ŁATWA INSTALACJA 

 

Szybki,  profesjonalny, kolorowy skaner CCD o 

wydajności maszyny do produkcji masowej. 

Inwestycja w to narzędzie pracy pozwala na osiągnięcie 

doskonałych efektów 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WideTEK
®
 36DS dzięki dwóm procesorom zapewnia wysoką 

wydajność, nawet przy wysokim obłożeniu i rozdzielczości 

1200 dpi 

WideTEK
®
 36DS jest pierwszym na świecie wielkoformatowym 

dwustronnym skanerem CCD do digitalizacji dwustronnych 

dokumentów do 36 cali (915 mm) szerokości. Przy 300 dpi, skaner 

potrzebuje jedynie 2.5 sekundy aby zeskanować  obie strony 

gazety podczas jednego przejścia dokumentu przez skaner. 

  

Idea dwustronnego skanowania w jednej operacji  oznacza 

mniejsze nakłady pracy: Dokument nie musi być odwracany na 

drugą stronę i skanowany ponownie. 

 

W skanerze znajdują się 2 komory kamer, obie składają się z 3 

systemów CCD, zintegrowanych z górną i dolną częścią 

urządzenia. WideTEK
®
 36DS przechwytuje obie strony dokumentu 

w tym samym czasie. Po zeskanowaniu, oprogramowanie 

rozdziela dokument na 4 pojedyncze obrazy, dzieląc obie strony 

dokumentu na lewą i prawą połowę - wszystko podczas jednej 

operacji. 

Cechy skanera WideTEK
®
 36DS: 

 Scan2USB – łatwe kopiowanie do urządzeń USB 

 Scan2Print – kopiowanie do drukarek sieciowych / hot 

folderu 

 Scan2Network – kopiowanie do zasobów sieciowych 

SMB, FTP 

 Formaty wyjściowe: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, PNM,  

 Odporny na wirusy system operacyjny Linux 

 Niezależność od systemu operacyjnyego, współpracuje z 

Windows 7, 8, 10 Linux, Mac 

 ScanWizard współpracuje z dowolną przeglądarką:  IE, 

Safari, Chrome, Firefox 

 Konfigurowalny interfejs użytkownika w wielu wersjach 

językowych 

 Samodzielne urządzenie ze zintegrowanym PC 

 Możliwość zdalnej obsługi urządzenia 

 Aktualizacja firmware poprzez sieć 

 

Opcje: 

 Programowe i sprzętowe dodatki do zarządzania kolorem, 

wysokonakładowego skanowania oraz szybkiego 

kopiowania/drukowania. 

 Pełna gwarancja - do 5 lat 

 
WideTEK® 36DS, to wydajne urządzenie produkcyjne do skanowania gazet 

oraz wielu innych zastosowań. 

 

Branże dla WideTEK® 36DS 

 

 Przechowywanie i kontrola artykułów prasowych 

 Usługi kopiowania, Reprografia  

 Universytety, Biblioteki, Rejestry, Urzędy 

 Agencje rządowe 

 

WideTEK® 36DS jest szczególnie przystosowany do skanowania gazet ale 

może być również wykorzystany do wszystkich zadań związanych z 

szybkim skanowaniem wielkich formatów.  

 

Wybrane zastosowania dla WideTEK® 36DS 

 

 Zarządzanie nieruchomościami 

 Kopiowanie map, plakatów, grafik, dzieł sztuki, fotografii 

 Kopiowanie prasy, katalogów i magazynów 

 Skanowanie szkiców, obrazów, rysunków. 

 

Widok boczny skanera WideTEK® 36DS z koszem na dokumenty. Podczas skanowania dokumenty układają się na stosie.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
IMAGE ACCESS GMBH IMAGE ACCESS LP 

  

Hatzfelder Str. 161-163 

42281 Wuppertal, Germany 

Tel.: +49 (0)202 27058-0 

www.imageaccess.de 

Crystal Lake, IL 60014, USA 

Office: +1 (779) 220-4662 

Sales: +1 (727) 612-0809 

www.imageaccess.us 
 
 

Producent i dystrybutor nie udzielają żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, w 
odniesieniu do informacji zawartych w niniejszym dokumencie oraz zastrzegają sobie 
prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. © Image Access GmbH 2014 

 

DANE TECHNICZNE 
 

ZaletyScan2Net®  

Łatwa integracja z istniejącymi strukturami sieciowymi 

 Wystarczy jeden adres IP do działania skanera 

 Integracja i zdalny dostęp poprzez Intranet oraz Internet 

 Skanowanie bezpośrednio do SMB, FTP, hot folderu, USB, Email lub 

do chmury bez użycia zewnętrznego PC 

 Łatwa, intuicyjna obsługa, bazująca na Java i HTML 

 Przejrzyste menu, ekran dotykowy, sygnały dźwiękowe 

 Wsparcie wielu języków, konfigurowalny interfejs użytkownika 

 

 

Platforma Scan2Net® jest technologicznym fundamentem wszystkich 

skanerów WideTEK® oraz Bookeye® od Image Access. Sterowniki 

własnościowe skanera oraz oprogramowanie, które jest wymagane przez 

tradycyjne skanery zostały zastąpione przez połączenie TCP/IP nie 

wymagające dodatkowych sterowników. Urządzenia z technologią 

Scan2Net® są w stanie osiągnąć niedoścignioną wydajność w stosunku do 

standardowych rozwiązań. 

Skanery ImageAccess posiadają 64bitowy system operacyjny Linux, 

dedykowany do kontroli skanera, maksymalizując osiągi skanera. 

 

Scan2Net® 

     WEEE RoHS 

Maksymalny rozmiar dokumentu 965 mm / 38 cali szerokości, dane dot. maksymalnej długości dostępne w specyfikacji szczegółówej  

Maksymalna szerokość skanowania 915 mm / 36 cali 

Grubość dokumentu Max. 2.5 mm / 0.1 cala 

Rozdzielczość skanera / Optyczna 1200 x 1200 dpi / 1200 x 600 dpi 

Prędkość  24 bit kolor, pełna szerokość 300 dpi - 12.6 m/min (8.3 cali/s) 

 600 dpi - 3.2 m/min (2.1 cali/s) 

 1200 dpi - 1.6 m/min (1 inch/s) 

Prędkość  8 bit skala szarości, pełna szer. ≤ 400 dpi - 18.9 m/min (12.4 cal/s) 

 600 dpi - 3.2 m/min (2.1 cali/s) 

 1200 dpi - 1.6 m/min (1 cal/s) 

Głębia kolorów 36 bit kolor, 12 bit skala szarości 

Wyjściowa głebia kolorów 24 bit kolor, 8 bit skala szarości, bitonalny, półtonalny 

Formaty plików PDF, PDF/A, JPEG, PNM, TIFF nieskompresowany, TIFF G4 (CCITT) 

Kamera 2 systemy trzech trójkolorowych kamer CCD, 135,000 pikseli, uszczelnione i pyłoodporne 

Źródło światła 4 lampy, każda z 154 białymi diodami LED, bez emisji IR/UV 

Interfejs 1 GBit Fast Ethernet z bazującym na TCP/IP interfejsem Scan2Net® 

Wymiary 220 x 1094 x 685 mm (9 x 43 x 27 cali) (Wys. x Szer. x Gł.) 

Waga 64 kg / 141 lbs. 

Połączenie elektryczne 100-240 V AC, 50/60 Hz 

Zużycie energii 0.1 W (Uśpienie) / 8 W (Czuwanie) / 200 W (Skanowanie) 

Temperatura pracy 5 do 40 °C, 40 do 105 °F 

Wilgotność względna 20 do 80 % (bez kondensacji) 

Hałas < 35 dB(A) (Skanowanie) / < 25 dB(A) (W gotowości) 

Certyfikacja ANSI/UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1; IEC 60950-1; FCC 47 Part 15, EN 55022, EN 55024 

 

Dystrybucja w Polsce: 

Agraf Sp. z o.o. 

 

 
 

ul. Nowe Sady 2 

94-102 Łódź 

www.agraf.com.pl 

www.rastertech.pl 

 
 


