


O impressor térmico DATATERM (DTM-01) foi especialmente desenvolvido a partir da mais avançada tecnologia. É rápido e pode imprimir 

caracteres alfanuméricos e códigos de barras em diversos formatos de etiqueta termo sensível. O impressor tem a mais resistente 

engenharia de construção do mercado brasileiro, e permite a impressão de pesos, códigos, datas, nomes, peças, etc. Além de ágil e versátil, o 

DATATERM (DTM-01) apresenta baixíssimo índice de manutenção e reposição com excelente custo benefício de peças. Por tudo isso o 

DATATERM (DTM-01) é a solução ideal em impressão de etiquetas térmicas para os segmentos comercial e industrial.

Características

Conectividade: interligação com balanças eletrônicas ou PC
Impressão:
Ÿ Velocidade:  máxima 75 milímetros/segundo.
Ÿ Padrão de código de barras: EAN.UPC - EAN-13 (uso interno)
Ÿ Cabeça térmica de 72mm de largura.
Ÿ Resolução de 576 dots (pontos de resulção de impressão). 
Ÿ Alta durabilidade (100km de papel).
Etiquetas: 

Sistema de substituição de rolo de etiquetas mais simples e fácil 
de utilizar do mercado.
Reconhecimento automático das dimensões da etiqueta, não 
sendo necessária a programação manual desta informação.

Ÿ Destacamento automático da etiqueta na impressão.
Ÿ Tampa se abre totalmente, agilizando o processo de 

manutenção, limpeza e substituição do rolo de etiquetas.
Ÿ Rebobinamento automático do liner, ou impressão com 

dispensação da etiqueta.
Ÿ Etiqueta padrão de fábrica: 60mm de larguxa x 20mm de altura

Versatilidade: permite o uso de etiquetas de diferentes 
dimensões, variando de 40mm até 80mm de largura, e 20mm até 
65mm de altura.

Ÿ Fonte Full range 90~240VAC.
Ÿ Botão de “Avanço” de etiqueta. LED de Power e LED de erro.
Ÿ Entrada: padrão serial RS-232C ( full connection )
Ÿ Taxa de transmissão: 2400 bauds  (selecionável até 115200 , via 

comando externo )

Ÿ Temperatura de operação: 5ºC a 45ºC

Ÿ Dimensões: 155 mm (L) 130 mm (A) 300 mm (P)

Ÿ Peso 3,80kg ou 4,63kg (embalado)
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Especificações etiqueta
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Espeficicações técnicas

Modelos de impressão de etiquetas
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