DT BAND - Impressora de Pulseiras
hospitalares, hóspedes de resorts, sócios e visitantes de clubes/eventos.
DT-BAND são impressoras leves, compactas e rápidas (7 pol/s). Sendo térmicas diretas,
não utilizam ribbon e possuem múltiplas interfaces de comunicação: Ethernet, USB e Serial.

Aplicações sugeridas

HOSPITAIS

CLUBES /EVENTOS

CLÍNICAS

Uma extensa gama de pulseiras estão disponíveis, desde as mais simples até as para pacientes
infantis, adultos e idosos, respeitando a sensibilidade da pele. Com código de barras 1D e 2D a DT Band
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Tópico

Hardware

Papel

Softwares
inclusos

Fontes
Residentes

Códigos de
Barras

Item
Método de Impres s ã o
Res ol uçã o
Vel oci da de
La rgura de Impres s ã o
Compr. de Impres . Mín.
Compr. de Impres . Má x.
Proces s a dor
Memóri a RAM
Memóri a Fl a s h
Ti po de Sens or
Ti po de Mídi a
La rgura
Gra ma tura
Di â metro do Rol o
Di â metro do Tubete
UƟ l i tá ri o GoLa bel
UƟ l i tá ri o GoTool s
Li ngua gens de Progr.
Dri ver
DLL

Bitmap fonts : 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 e OCR A & B; Bitmap fonts 90°, 180°, 270° rota Ɵ va s ,
ca ra cteres s i mpl es 90°, 180°, 270° rota Ɵ va s ; Bitmap fonts 8 vezes expa ns ívei s na hori zona l e na
verƟ ca l ma i s ca pa ci da de de downl oa d de novos fontes Bi tma p.

TTF

CG Tri umvi ra te (Bold, Italic, Underl i ne), rota ci oná vei s em 0°, 90°, 180°, 270°, ma i s ca pa ci da de de
downl oa d de novos fontes TTF.

1D

Code 39, Code 93, EAN 8 / 13 (a dd on 2 & 5), UPC A / E (a dd on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 wi th Shi ppi ng
Bea rer Ba rs , Coda ba r, Code 128 (s ubs et A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Ma rt,
Reom Wei ght, Pos t NET, ITF 14, Chi na Pos ta l Code, PST Code, HIBC, MSI, Pl es s ey, Tel epen, FIM, GS1
Da ta Ba r, Germa n Pos t Code, Pl a net 11 & 13 di gi t, Ja pa nes e Pos tnet, I 2 of 5 com "huma n
rea da bl e" check di gi t, Stea rd 2 of 5, Indus tri a l 2 of 5, Logma rs , Code 11, Code 49, Coda bl ock

Code Pages
Gráficos
Interfaces
Painel de
Controle
Energia

Umidade
Agências
Dimensões
Peso

DT Band
Térmi ca di reta
203 dpi
Até 7 pol / s eg
2,12 (54 mm)
0,16 pol (4 mm)
68 pol (1727 mm)
32 Bi t RISC CPU
16 Mb
4 Mb (2Mb di s ponível pa ra o us uá ri o)
Refl exi vo móvel
Ta rja preta , com i nterva l o entre eƟ queta s , com pi cote ou conơnuo
Mín: 0,6 pol (15 mm) - Má x: 2,36 pol (60 mm)
Mín: 0,003 pol (0,06mm) - Má x: 0,008 pol (0,20 mm)
Má x: 5 pol (127 mm)
1 pol (25,4 mm), 1,5 pol (38,1 mm)
Ferra menta p/ desenhar eƟ queta s , p/ impressão manual e i mpres s ã o vi a banco de dados.
Ferra menta p/ diagnóstico de defei tos , p/ configuração e carga de fontes , forma tos e i ma gens .
PPLZ, PPLB, GZPL: a utodetecta da s . PPLA e E-SIM: vi a downl oa d do fi rmwa re
MAC, Li nux, Wi ndows 2000/ XP / Vi s ta / Wi ndows 7 / 8.1
Wi n CE, .NET, Androi d, Wi ndows Mobi l e, Wi ndows 2000 / XP/ Vi s ta / 7 / 8.1

Bi tma p

2D

Temperatura

Especificação Técnica

Opera çã o
Arma zena mento
Opera çã o
Arma zena mento
Aprova ções
Compri mento
Al tura
La rgura

PDF417, Da ta ma tri x code, Má xi Code, QR code, Mi cro PDF417, Mi cro QR code e Aztec code
CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737, WINDOWS 1250, 1251,
1252, 1253, 1254, 1255, 1257, Uni code UTF8, UTF16BE, UTF16LE
Os Ɵ pos de a rqui vos grá fi cos res i dentes s ã o BMP e PCX, outros forma tos grá fi cos es tã o
di s ponívei s pa ra downl oa d a pa rƟ r do s oftwa re
USB (Ti po B), Seri a l (RS232) e Ethernet (RJ-45)
Um LED de s ta tus de 3 cores : Verde, La ra nja e Vermel ho
Botã o Feed
Sel eçã o a utomá Ɵ ca : 100-240 VAC. 50-60Hz
5°C a té 40°C
-20°C a té 50°C
30 a té 85% s em condens a çã o
10 a té 90% s em condens a çã o
CE (EMC), FCC Cl a s s A, CB, CCC, UL, cUL
8,58 pol (218 mm)
6,77 mm(172 mm)
3,94 pol (100 mm)
1,2 kg (s em s upri mentos )

As características acima são apenas ilustrativas e poderão ser alteradas sem aviso prévio. Direitos reservados.
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DT Band – Uma palavra sobre pulseiras para pacientes
Pulseiras Soft&Care da PSI
“Soft&Care” são as pulseiras projetadas para pacientes. São fáceis de usar e são
antibacterianas. Ideais para uso com as impressoras DT-Band, são indicadas para sistemas
de controle de pacientes em hospitais, clínicas, enfermarias e casas de repouso, para
perfeita identificação, evitando erros nos cuidados de cada paciente.

Características das pulseiras Soft&Care:
Macias e confortáveis:
Feitas em material sintético apropriado, são indicadas para as peles mais sensíveis.
Antibacterianas:
Possuem em toda sua superfície material antibacteriano, que evita o surgimento
de culturas de bactérias.
Durabilidade:
São mecanicamente fortes, resistentes a água, sabão e produtos químicos normalmente
utilizados em ambientes hospitalares.
Segurança:
Possuem clip de segurança que destroem em caso de abertura e evitam reutilização.
Tamanhos diferentes:
Tamanhos infantis e adultos, permitindo grande variedade de tamanho de pulsos.
Cores:
Disponíveis em cores diferentes para fácil identificação visual por parte de médicos
e enfermeiras.
Desempenho:
As pulseiras Soft&Care têm seu melhor desempenho nas impressoras de
pulseiras PSI DT Band.

www.psitecnologia.com.br - Tel: (11) 5586-4888

Tipos de pulseiras e especificações
Adulto

Infantil

- Pulseiras para pacientes

Especificação Técnica

Tipo de pulseira (com clips)

Características

Adulto (azul / vermelho / branco)

1,57 pol x 10,23 pol (pulseiraĮnalizada 0,98 pol x 9,84 pol)
40 mm x 260 mm (pulseiraĮnalizada 25 mm x 250 mm)

Infantil (azul / vermelho / branco)

1,18 pol x 7,48 pol (pulseiraĮnalizada 0,70 pol x 7,72 pol)
30 mm x 190 mm (pulseiraĮnalizada 18 mm x 183 mm)

Material da superfície

Térmica direta - polipropileno e papel sintético

Gramatura

0,16 mm +/- 5%

Tipo de mídia

Tarja preta no verso para sincronismo

Temperatura de operação

5°C~ 40°C

Temperatura de ar mazenamento

5°C ~ 25°C - umidade relativa: 45% ~ 65%

Validade em armazenagem

12 meses (não recomendado para uso externo)

Pulseiras por rolo

220 pulseiras (adulto) ; 300 pulseiras (infantil)

Rolos por caixa

4 rolos com 4 caixas de clips

As características acima são apenas ilustrativas e poderão ser alteradas sem aviso prévio. Testar antes de comprar. Direitos reservados.

Tel: (11) 5586-4888
www.psitecnologia.com.br
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