Drukarka miniaturowa termiczna
Drukarka miniaturowa termiczna przeznaczona jest
do współpracy z testerami liczników energii
typu Calport 100, Calport 100 Plus oraz Caltest 10
i
umoŜliwia
drukowanie
wyników
pomiarów
bezpośrednio na obiekcie.
Zakładanie papieru:
• włączyć drukarkę,
• zdjąć pokrywę pojemnika papieru,
• naciąć krawędzie końca papieru,
• włoŜyć papier w szczelinę mechanizmu,
• nacisnąć
i
przytrzymać
przycisk
przesuwu papieru aŜ papier wysunie się
całą szerokością z drukarki,
• załoŜyć pokrywę pojemnika papieru.
Odrywanie wydruku:
• uchwycić
ręką
wydruk
wystający
z drukarki,
• pociągnąć energicznie do siebie tak, aby
wydruk przylegał do krawędzi szczeliny
wysuwu
papieru
znajdującej
się
w obudowie drukarki.
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Przechowywanie wydruków:
• przechowywać w temperaturze poniŜej 25°C,
• nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła
słonecznego ani promieniowania emitowanego przez
substancje fluorescencyjne,
• nie stykać z alkoholem i jego związkami,
• nie przechowywać w okładkach z PCV.
Ustawianie parametrów drukarki:
• wyłączyć drukarkę,
• ustawić przełączniki drukarki, znajdujące się z dołu
obudowy, w pozycje przedstawione na poniŜszym
rysunku.
ON

• Do testerów liczników energii typu Calport 100,
Calport 100 plus, Caltest 10
• Mały gabaryt i masa
• Ekonomiczna cenowo

pokrywa
pojemnika papieru

szczelina wysuwu
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przesuwu papieru
i wskaźnik zasilania
gniazdo DIN-5
interfejsu RS-232
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PARAMETRY TECHNICZNE DRUKARKI DR100
Druk
Papier termiczny
Liczba raportów / rolkę papieru
Czas wydruku raportu
Niezawodność
Interfejs
Napięcie zasilania
Warunki pracy
Wymiary
Waga

dwukierunkowy termiczny druk ruchomą 9-punktową głowicą
TF 50KS-E2C (szerokość 112mm, max średnica 40mm, długość 20m)
70...100 (w zaleŜności od rodzaju raportu)
180...240sek. (w zaleŜności od rodzaju raportu)
MTBF: 5000 godzin, MCBF: 500 000 wierszy
RS232C (poprzez adapter DIN-5 -> RS232C)
8,5...14,0V DC / max 1A
temperatura 5...35°C, wilgotno ść względna10...80% (bez kondensacji)
165x140x50mm
0,45kg (bez papieru), 1,0kg (z papierem i zasilaczem)
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