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A impressora  Keltron VS4095/5, duas cores (vermelho/preto),
40 colunas,  24 VDC, é concebida para utilização com os
painéis NOTIFIER AM2020, AFP1010, AFC-600, AFP-400,
AFP-300 ou System 5000 (quando configurada com um LCD-80).
Quando usada com um gabinete de segurança opcional, a
impressora VS4095/5 pode ser utilizada com o AFP-200
NOTIFIER. Esta impressora de enorme confiabilidade,
preenche todos os requisitos de Incêndio e de Segurança UL,
incluíndo a capacidade de impressão de 50 mensagens
individuais de alarme, com um período de 90 segundos de
intervalo.
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• Preenche todas as exigências UL para  Incêndio e Segurança,

incluíndo rapidez de impressão — 50 mensagens em 90
segundos.

• Três opções de montagem.

• Impressão em vermelho/preto.

• Espaço para rôlo de papel embutido.

• Operação de 24 VDC. Opera diretamente a partir da corrente
do painel de controle. Portanto, a impressora Série 90
compartilhará a bateria sobressalente do painel de controle,
continuando a operar no improvável evento de perda de AC
principal.

• Opera com ampla variedade de valores de tensão, contin-
uando a funcionar em circunstâncias de enfraquecimento de
luz, variações corrente ou baixa de corrente.

• Impressão limpa, clara, em vermelho/preto, oferecida em
formato de 40 colunas. Duas linhas de 40 colunas equivalem
a mensagem de alarme de 80 colunas. A impressão em
vermelho é desencadeada através de controle de comando
ou mensagem com esse intuito. Poderão ser integrados
caracteres de altura dupla, na mesma linha com os caracteres
normais.

• O berço existente para o rolo de papel, oferece armazenagem
conveniente dos registros impressos. Estes poderão ser
consultados a qualquer momento, bastanto despressionar o
interruptor no painel frontal e para enrolar desenrolar o papel
basta virar o interruptor na direção oposta.

• Montagem direta no gabinete CAB-3, com o kit de montagem
P40-KIT.

• O AM2020 e o AFP1010 exigem uma das seguintes Placas de
Interface Serial: SIB-NET, SIB-2048, SIB-2048A ou SIB-232.

• O System 5000 exige um LCD-80.

• Carimbo data/hora.

• Interruptor para teste manual.

• Interruptor para alimentação de papel.

• Indicador de que o papel está acabando (EOP).

• Terminal de Dados (DTR) indica que a impressora está
pronta para receber as informações.
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Seção:  Dispositivos Periféricos
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No improvável evento de desligamento elétrico total do sistema
de alarme (incluíndo corrente standby), o carimbo opcional
data/ hora imprimirá hora e a data exata a que o sistema deixou
de funcionar, registrando depois quando recomeçou o
funcionamento. Esta informação poderá ser de importância
crucial para o integrador do sistema.
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O gabinete de segurança de montagem na parede, opcional,
oferece janelas para doze linhas de mensagem e LEDs de
impressora e informação sobre a quantidade de papel
disponível.  Este gabinete pode ser trancado, utilizando chave
NOTIFIER, o que protegerá a impressora de acesso não
autorizado, assegurando a impossibilidade de adulteração dos
dados registrados. Este atrativo gabinete pode ser usado em
conjunção com eventualmente qualquer sistema de alarme
montado na parede.
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Este documento não é concebido para uso com propósitos de instalação. Tentamos manter a informação
sobre os nossos produtos atualizada e precisa. Não podemos cobrir todas as aplicações específicas ou
antecipar todos os requisitos. Todas as especificações estão sujeitas a mudanças semprévioiso.
Para maiores informações, contacte a NOTIFIER.  Telefone: (203) 484-7161  FAX: (203) 484-7118

12 Clintonville Road, Northford, Connecticut  06472
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A VS4095/5 pode ser montado diretamente no CAB-3
NOTIFIER, com o conjunto de montagem P40-KIT. O P40-KIT
inclui um chassi de montagem para a VS4095/5 e um painel
de revestimento com dobradiças. Apesar do P40-KIT utilizar
uma prateleira inteira do CAB-3, também acrescenta duas
posições de Anunciador Série ACS, diretamente adjacentes à
impressora. Deverão ser encomendados módulos Série ABM
se uma ou ambas as posições não forem utilizadas.  O chassi
também tem duas posições no chassi estilo  “baixo” CHS, para
montagem de módulos como por exemplo o ACM-8R.
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O VS4095/5 também pode ser montado numa prateleira
suspensa padrão de 48.260 cm (19"), a qual mede 31.115cm
(12.25") de altura e 12.065cm (4.75") de profundidade.
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A cassete da fita bicolor encaixa e desencaixa em questão de
segundos, para facilidade de substituição. Rolos de papel
padronizados de 7.62cm x 76.2 cm (3"x3") de diâmetro,
também são fácilmente mudados quando necessário.
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Caracteres:

• 96 caracteres ASCII letras maiúsculas e minúsculas.

• Opção de disponibilidade de 256 caracteres. Consulte a
fábrica.

Buffer da Impressora:  8.192 caracteres.

Método de impressão:  Impacto Dot-matrix.

Colunas de impressão:  40.

Velocidade de impressão:  2.2 linhas/segundo (nominal)
@ 24 VDC +10%/-20%.

Confiabilidade:  1.5 milhões de linhas MTBF.

Tamanho dos caracteres:  1.3 mm de largura; 2.9 mm* de
altura; 210 pontos/linha.  (*NOTA:  aumento do tamanho dos
caracteres:  5.8 mm.)

Alimentação do papel:  Rolo de pressão uni-direcional
(sentido posterior). Rápida alimentação do papel = 9 linhas/
segundo.

Papel:  Espessura 0.06868 mm (0.0027"), diâmetro 7.62 cm
( 3.00"), largura 7.62 cm (3.00").

Fita:  Cassete, imprime em vermelho/preto ou em preto.
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EIA-232 com protocolos READY/BUSY, laço de corrente opto/
isolada, 20 mA passiva.

Conector:  DB-25S, 25 pinos, D tipo fêmea (não incluído).
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Consumo de corrente:  24 VDC +10%/-20%.  Excede os
requisitos UL. 0.1 A em standby /1.0 A imprimindo.

Requisitos de corrente:  A NOTIFIER recomenda que a fonte
de corrente MPS-24A seja usada para alimentar a VS4095/5
quando se usar conjuntamente com o AM2020, AFP1010 ou
System 5000.
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Temperatura:  em operação de 0ºC a 50º C ( 32°F a 122°F);
em não operação  de  -25ºC a 70ºC (-13ºF a 158ºF).

Humidade relativa:  20% a 90%, sem condensação.
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VS4095/5 Impressora Série M90: 40 colunas, EIA-232,

24 VDC, duas cores, sem gabinete de
segurança. Encomende a VS4095/5
diretamente da Keltron.

90106 DB-25 & Conector. A impressora VS4095/5
necessita de um conector DB-25 (não
incluído) e de cabo para conexão ao porto
serial. Pode ser usada A 90106, no entanto,
a capsula do conector poderá interferir com
o chassi acima, esta não devendo ser usada.
Encomende 90106 à NOTIFIER.

31D1243 Carimbo Data/Hora alimentado internamente.
Encomende o 31D1243 diretamente da
Keltron.

ABM-1 Módulo vazio de anunciador. Cobre posições
não utilizadas de anunciador.  Encomende
ABM-1 da NOTIFIER.
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VSENCGRY Gabinete de Segurança para Montagem na
Parede, em Cinza. Inclui fechadura e chave
NOTIFIER. Encomende diretamente da
Keltron.

VSENCRED Gabinete de Segurança para Montagem na
Parede, em Vermelho. Poderá incluir
fechadura e chave NOTIFIER, se assim
solicitado. Encomende diretamente da
Keltron.

P40-KIT Kit de montagem NOTIFIER Série CAB-3
inclui: chassi de montagem, chapa de
revestimento com dobradiças e ferragens de
montagem. Encomende o P40-KIT da
NOTIFIER.
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O VS4095/5 pode ser encomendado diretamente da Keltron
no seguinte endereço:

Keltron Corporation

225 Crescent Street

Waltham, MA  02154

(781) 894-8710
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