
Hlavní funkce na první pohled: 

 Zabudovaná termotiskárna s krytem vyztuženým skleněným vláknem 

 Ideální pro tisk protokolů, příjmových dokladů a štítků na papír o šířce 114 mm 

 Doporučeno pro Siemens SIMATIC HMI panely, eko-grafy/memo-grafy Endress+Hauser 

 Skutečná alternativa pro tiskárny A4 v průmyslové oblasti, kompatibilní s tiskárnami HP 

deskjet 

 Systém správy energie umožňuje dlouhodobý provoz na baterii 

 K dispozici DC/DC konvertor s širokým vstupním napětím (10-36 VDC)  

 Verze na přání pro střední množství, např. provozní fólie nebo barva krytu 
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GeBE-MULDE Maxi 

Termotiskárna GeBE-MULDE Maxi (GPT-4454) je zabudovaná do plastového krytu s výztuží ze 

skleněného vlákna a slouží pro průmyslové stacionární využití. Je skutečnou prostorově úspornou 

alternativou k tiskárnám A4. Siemens doporučuje GeBE-MULDE Maxi pro SIMATIC HMI panely a také 

eko-grafyA, eko-grafyC a memografy Endress+Hauser. GeBE-MULDE Maxi je také kompatibilní s 

tiskárnami HP. Jsou k dispozici různá standardní rozhraní. Zabudovaná baterie umožňuje mobilní 

provoz přes bluetooth®. Pokud ve frontě nečeká žádný tisk, tiskárna omezí svou spotřebu proudu 

pod 10µA.  

GeBE-OPD-Menue® srozumitelně zobrazuje parametry nastavení. Dialogové okno, s pomocí funkcí 

tisku, zobrazuje aktuální nastavení, které lze změnit a uložit použitím dvou tlačítek.  

GeBE-MULDE Maxi tiskne i samolepicí štítky. Při použití správného papíru lze tiskárnu používat v 

teplotním rozsahu -10°C až +60°C.  

 

Obvyklé použití 

Tisk protokolů, např. u strojů, pro technická měření nebo dokumentaci, tisk příjmových dokladů, 

např. v POS nebo v účetních systémech v gastronomii. 

Příslušenství 

 • standardní role termopapíru (výrobek č. 12028) 

• IrDA Modul (výrobek č. 11339) 

• modul pro čtečku magnetických karet (výrobek č. 12947), modul s časovačem (výrobek č. 11829) 

• montážní rám (3HE výrobek č. 12363, DIN 192x144 výrobek č. 13234) 

 

Ovladače 

Řízení tiskárny GCT-4482 / -4486 podporují následující ovladače:  

Windows® CE.Net 4.2, 5.0, 6.0 a Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1 

Unix přes Cups pro Linux a Mac OS 
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Technické výkresy 

 

Výkres 1: GeBE-MULDE Maxi pro šířku papíru 114 mm 
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Podrobné technické údaje  

 GPT-4454-DC5 GPT-4454-DC12/DC24 

Vkládání papíru snadné vkládání papíru snadné vkládání papíru 

Postup tisku Přímý termo-tisk Přímý termo-tisk 

Rozlišení 8 bodů/mm (203dpi), 832 
bodů/řádek 
 

8 bodů/mm (203dpi), 832 
bodů/řádek 
 

Rychlost tisku max. 50 mm/s max. 50 mm/s 

Šířka papíru/tisku 114/104 mm 114/104 mm 

Tloušťka papíru 70-100 µm + tenké štítky 70-100 µm + tenké štítky 

Napájecí napětí 4,5 – 8,5 VDC 10-18 VDC nebo 18-36 VDC 

Max. proud během 
tisku 

Nastavitelné přes příkaz: 0,7-
6,0 A 

Nastavitelné přes příkaz: 0,7-6,0 
A 

Spotřeba proudu 
v klidovém 
režimu/spánku 

5 - 10 mA / 0.1 – 2 mA (závisí 
na rozhraní) 

5 - 10 mA / 0.1 – 2 mA (závisí na 
rozhraní) 

Dostupná rozhraní RS232, TTL, USB, IrDA, GeBE-
Ir, Centronics, Ethernet 

RS232, TTL, USB, IrDA, GeBE-Ir, 
Centronics, Ethernet 

Fonty IBM II 53, 69, 92, 118 
znaků/řádek 

IBM II 36, 72 znaků/řádek 

Čárový kód Kód 39, 2of5 int., EAN13, 
EAN8 

Kód 39, 2of5 int., EAN13, EAN8 

MTBF* 50 km 50 km 

Rozměry 152 x 147.2 x 47.6 mm 152 x 147.2 x 47.6 mm 

Hmotnost 500 g včetně role papíru 500 g včetně role papíru 

Průměr role papíru max. 60 mm max. 60 mm 

Kryt PS s 15% skleněného vlákna PS s 15% skleněného vlákna 

Prostředí -10°C - +60°C s určeným 
papírem 

-10°C - +60°C s určeným papírem 
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