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Сунбар је основан 2001 године и уско је специјализован за 
Снабдевање клијената ПОС опремом.

Након више од 15 година пословања постали смо компанија која може
Самостално да понуди комплетно решење од хардвера до софтвера , техничке подршке 
Као и сервиса ,како у гарантном тако и у вангарантном року  

















сензори

Datalogic нуди широки спектар 
светлосних сензора за посебне намене и 
универзалне апликације као што су 
сензори за детекцију ознака , уређаји за 
мерење димензија и удаљености



сензори

У понуди су сензори разних облика и величина 
прилагодљивих намени и месту монтаже



сензори
Такође Datalogic у понуди 
има комплетну линију типа 2 
и 4 сигурносних завеса, 
машина за очување и 
контролу приступа опасним 
и ризичним подручјима



Уређаји за идентификацију

Идентификација производа 
аутоматизује процес 
идентификовања различитих 
производа на основу читања 
баркодова, анализу слике и 
профилисање ставки. Користи 
се у широком спектру 
апликација и машина од 
читања баркодова до уноса 
димензија чиме се постиже 
економичност свакодневних 
процеса приликом 
идентификације производа.



Уређаји за идентификацију

Datalogic аутоматизација пружа све 
технологије за читање баркодова од 
ласерских ,преко камера које читају 2Д 
кодове до РФИД система



Уређаји за идентификацију

Datalogic аутоматизација је идеална 
за компаније које имају за циљ да 
развију предност кроз следљивост 
производа и аутоматизацију 
наручито у секторима као што су 
ауто индустрија, здравство, 
прехрамбена индустрија,
електроника ,транспорт итд



Ласерско обележавање

Ласерско обележавање је усмерено на 
пружање највиших вредности решења 
када је у питању аутомобилска 
индустрија , производња металних 
алата , медицинска опрема , 
електронска индустрија и паковање. 
Datalogic нуди висок ниво технологије 
у обележавању опреме на бази FIBER, 
DPSS, GREEN, UV i CO2 ласера



Уређај је намењен за добијање прецизних података о 
тежини и димензијама артикала које магацински 
менаџмент треба да добије ради прецизног 
одређивања обима пошиљке и услова складиштења.
Колица за превоз мерног система су на располагању и 
представљају мобилну јединицу са интерном 
батеријом и високом аутономијом рада. 

Волуметријски скенер PBM-600 



Волуметријски скенер PBM-600 

Обим мерне јединице се састоји од предајника и 
пријемника интегрисаних у мерни систем . 
Инфрацрвени модули су распоређени једни насупрот 
других и све контуре артикала се могу мерити због 
посебног распореда , чиме се омогућује и мерење 
артикала са компликованијим облицима. За разлику од 
ласерских снопова инфрацрвена светлост није 
опасност за људско око а сувишна светлост је потиснута 
посебном методом носача фреквенција.


