
De P2000 printer drukt alarmeringen af welke worden 
verstuurd over het P2000 netwerk. De printer kan gepro-

grammeerd worden met de capcodes naar wens zodat alle 
gewenste berichten automatisch worden afgedrukt. Naast 

de melding worden ook de datum en het tijdstip van de alar-
mering afgedrukt.  De meldingen zijn overzichtelijk van elkaar 

te onderscheiden.

• Karakter formaat instelbaar
• 16 capcodes

• Zeer compact
• Snelle afdruk (14 lijnen per seconde)
• Datum en tijd afdruk van alarmering
• Volledig alleenstaand operationeel (230V) 
• Alle tekstlabels van de alarmering worden afge-
drukt

De P2000 printer is te programmeren met een eenvoudige program-
meerset via de com-poort van uw PC (of optioneel via USB). Met de pro-
grammeersoftware zijn de volgende configuraties in te stellen:

• Capcodes
• Tekstlabels behorend bij de capcodes
• Karakterhoogte

Door een hoogwaardige print techniek zijn alarmeringen binnen 1 se-
conde afgedrukt.
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Specificaties:

Kenmerken:
• Capcodes 16
• Afdruk snelheid: 50mm/sec ofwel (+/- 14 regels / sec
• Karakterformaat: Instelbaar 1.50-3.00 (B) x 1.50-3.00 (H) 
• Papier formaat: 57,5 mm
• Printpapier 53-60g/m2 
• Aantal karakters / regel (standaard): 32
• Automatische regel afbreking ja
• Multiple capcode source weergave ja 
• Datum afdruk ja
• Tijd afdruk ja
• Programmering: Communicatie poort (USB optioneel)
• Software compatible: Win95, Win98, WinXP

Technische specificaties:
Operatie frequentie: 169.6500MHz
• Protocol: FlexTM
• Voeding: ISO 230V
• Opgenomen vermogen bij vermogen stand-by: 3 Watt
• Opgenomen vermogen bij afdruk: 30Watt
• Afmetingen:  140x225mm (b x d)
• Gewicht: 1Kg 
• Ontvanger gevoeligheid: 8 uv
• Spurious rejection: 40 dB onder carrier
• Channel spacing: 25 kHz
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