Kafka

Najpopularniejsza w Polsce termiczna drukarka głowicowa.
Cicha, lekka, bardzo wytrzymała, zajmująca mało miejsca drukarka do pracy
w dowolnym położeniu,wolnostojąca lub zawieszona. Wyjątkowo prosta w obsłudze,
z wystarczająco szybkim wydrukiem. Drukarka niezbędna wszędzie tam, gdzie
konieczne jest drukowanie raportów, wykresów, i innych danych z urządzeń
i rejestratorów. Idealne do zastosowania: wagi elektroniczne, technika
pomiarowa,aparatura medyczna, systemy kontroli dostępu, centrale telefoniczne
i pożarowe, systemy alarmowe. Drukarka termiczna KAFKA drukuje znaki alfabetyczne
i prostą grafikę. Tę drukarkę z powodzeniem stosuje się do systemów alarmowych,
telefonicznych central cyfrowych, wag elektronicznych, urządzeń laboratoryjnych.
Różnorodne zastosowanie, małe wymiary, minimalny pobór prądu, możliwość zasilania
zarówno prądem stałym jak i zmiennym, prostota obsługi, wyjątkowo cicha praca
sprawiają, że jest drukarką mającą największą ilość użytkowników.

Dane techniczne

Druk:

dwukierunkowy termiczny druk ruchomą
8-punktową głowicą
konstrukcja znaku: matryca 8 x 8 punktów
szybkość druku: 0,75 wiersza/s
ilość znaków w wierszu: 40, 80

Zestaw znaków:

jeden z: IBM set 2, Mazovia, DHN, Latin-2 PC,
Cyrylica, Latin-2 ISO

Papier termiczny:

rolka: szer 112 mm, max. średnica 42 mm, dł
papieru 20 m
oznaczenie: TF 50KS-E2C

Zasilanie:

8,5V - 14V DC lub 7V - 10V AC 50Hz
pobór mocy: 3W - 15W (max.)
złącze zasilania: typ Jack 2.1
zasilacz zewnętrzny: 220V / 9V AC 1,5A 50 Hz

Interfejs:

jeden z: RS232C, RS242 (TTL), RS422A (RS485),
pętla prądowa 20mA (CL)
złącze interfejsowe: 5 stykowe typu DIN

Parametry transmisji:

szybkość transmisji: 1200, 2400, 4800, 9600 bd
(inne na zamów.)
protokół transmisji: sprzętowy z DTR
format danych: 8 lub 7 bitów, z lub bez bitu
kontroli parzystości
parzystość: even lub odd

Niezawodność:

MTBF: 5000 godzin
MCBF: 500 000 wierszy

Warunki pracy:

temperatura pracy: 5°C do 35°C
wilgotność względna: 10% - 80% (bez
kondensacji)

Gabaryty i waga:

165 x 140 x 50 mm
0,45 kG (bez rolki papieru)

Oznaczenie drukarki
z zestawem znaków:

KAFKA IBM set 2
KAFKA 1 Mazovia
KAFKA 2 DHN
KAFKA 3 Latin - 2 PC
KAFKA 4 Cyrylica
KAFKA 6 Latin - 2 ISO
KAFKA 7 Win 1250
KAFKA 8 Win 1251
KAFKA 9 Win 1252

Kompetność:

Drukarka
Zasilacz zewnętrzny
Wtyk interfejsowy lub kabel (w/g zamówienia)
Rolka papieru termicznego
Instrukcja obsługi i gwarancja

