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A impressora térmica serial PR-700

permite um rápido acesso ao registro

de eventos armazenados na central de

alarme de incêndio.

Basta conectá-la na porta serial da

central e pressionar um botão para que

todo o registro seja impresso e fique

documentado de forma clara com todas

as especificações de eventos,

endereços, datas e horários.

A impressão pode ser repetida quantas

vezes for necessário e a sequência

inicia no evento mais recente até o

último de no máximo 500 eventos

armazenados na central (quantidade

limite da central).

Caso seja interessante imprimir uma

quantidade menor de eventos, a

impressão pode ser cancelada por um

comando na central, permitindo assim a

impressão de apenas os últimos 10

eventos, por exemplo.

Como a impressora trabalha com

impressão térmica, não utiliza

cartuchos de tinta, nem toners,

podendo ficar armazenada sem uso,

sem necessidade de manutenção.

A bobina de papel térmico é a mesma

de uso comum para muitas impressoras

térmicas, como máquinas de crédito,

pontos eletrônicos, impressoras de

cupons fiscais, impressora de senhas,

etc., sendo encontrada facilmente no

mercado para reposição.

Possui também um sistema facilitado

de troca de bobina, dispensando o

encaixe do papel em fendas de

passagem. A PR 700 é extremamente

silenciosa, com um ruído, no máximo,

de 50dB e sua fonte de alimentação

trabalha automaticamente nas

voltagens de 100 à 220 V à 60Hz.

Alimentação DC 12V 3A

Chaveamento Bivolt 110/220V Automático

Alimentação Gaveta DC 24V 1A

Tipo de Bobina Papel Térmico 45mm

Comunicação USB

Centrais Compatíveis CAE500-XMAX e KE-Dual

Largura do Papel 48mm

Comprimento da Bobina 50m

Método de Impressão Térmica direta

Dimensões 115x135x200mm

Peso 880g (sem bobina)

Características Técnicas:


