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Especificações Técnicas
Citronix CI5300
Datadora (tipo)

Ink Jet – Impressão sem contato

Tela

Touch-screen 10.1”; 1024x600;
resistente a químicos; vidro temperado
de alta resistência.

Memória de Mensagens

Aproximadamente 1000 mensagens

Gabinete

Inox – IP55

Impressão

Até 4 linhas – 25 pontos (1,5 a 12mm);
Imprime textos, gráficos, códigos de
barras e caracteres especiais;
Drag/drop (liberdade na movimentação
da informação)

Comunicação

RS232/485; Ethernet (p/ visualização)

Temperatura

5°C a 45°C

Especificações Elétricas

Full Range, 50/60Hz

Velocidade

Até 9,8m/s

Funções Especiais

Cálculo de Turno; Data Automática;
Validade; Lote; Impressão Contínua; Pixel
Plus: 2 tamanhos de gota; Alerta de
Serviços; Diagnóstico Automático; Backup e
Restore; Download de Logotipos ou opção
de criá-los na própria máquina; Níveis de
acesso definidos por senha;

Rendimento de Tinta

Aproximadamente 109 milhões de
caracteres/litro (matriz 7x5)

Manutenção Preventiva

8 mil horas ou 18 meses

Tamanho de Gota

Normal (60µ); Macro (75 µ)

Inputs

2 sensores; Encoder; 8 programáveis

Outputs

3 alarmes programáveis; 1 Relé;
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Manutenção e Garantia
Garantia
O Grupo Salazar disponibiliza a garantia de 01 (um) ano do equipamento.
A garantia não será mantida caso ocorram problemas ocasionados por:





Utilização de insumos, peças e/ou acessórios não originais SALAZAR COMPONENTES;
Instalação elétrica em desconformidade com o especificado nesta proposta;
Desgaste natural ou peças danificadas por mau uso, negligência, imperícia ou imprudência;
Falta da Manutenção Preventiva convencionada neste documento;

Observação: o KIT FILTRO é considerado material de consumo, portanto não está compreendido na
garantia coberta por este documento.
Os requisitos básicos para a instalação e implantação do sistema são:
 Rede elétrica com aterramento efetivo, com resistência ≤ 0,6 Ohm, com protetor de surto e
neutro aterrado;
 Energia compatível com as especificações técnicas do equipamento;
 Nobreak 600VA (pode ser adquirido no ato desta proposta com a Salazar).

Manutenção
O Grupo Salazar é referência nacional no atendimento de sistemas de Codificação oferecendo a
Assistência Técnica em todo o território nacional disponibilizando técnicos treinados para atendimento
em campo, atendimento telefônico e em seu laboratório de manutenção.

Manutenção Preventiva
O equipamento CI5300 possui cronograma de Manutenção Preventiva a cada 8.000 (oito mil) horas ou
18 (dezoito) meses, com a troca do filtro central e verificações.
O Filtro Central é uma unidade que substitui o kit de filtros e possibilita a troca em apenas alguns
segundos (de 15 a 30 segundos) – sem a necessidade de técnico especializado – podendo ser realizado
pelo próprio operador, deixando rapidamente o equipamento liberado para produção.
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Política de Responsabilidade Químico-Ambiental

Uso de Produtos Controlados
Conforme disposto em Legislação Federal nº 10.357, de 27 de Dezembro de 2001, regulamentada pelo
Decreto Federal nº 4.262, de 10 de Junho de 2002 e Portaria do Ministério da Justiça nº 1274, de 26 de
Agosto de 2003, a fabricação, produção, transformação, embalagem, armazenamento, compra e venda
de produtos químicos listados nas normas citadas (incluso a Metil Etil Cetona – MEK, utilizados nas
tintas e solventes para uso em ink jets) estão sujeitos ao controle e fiscalização dos órgãos Federais e
Estaduais, incluindo a Polícia Federal, que estabelece normas de controle e fiscalização sobre produtos
químicos que, direta ou indiretamente, possam ser destinados à elaboração de substâncias
entorpecentes ou psicotrópicas, ou que determinem dependência física ou psíquica.
De acordo com as normas acima descritas, as empresas que utilizarem os produtos deverão
previamente obter as devidas licenças da Polícia Federal, salvo no caso de ser utilizado o referido
produto, quando em estado puro ou com grau técnico de pureza no limite de dois litros por mês.

Descarte Técnico de Produtos Químicos
Conforme disposto em Legislação Federal vigente, o descarte de produtos químicos perigosos deve
seguir rigorosas orientações dispostas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ. O descarte
deve ocorrer por meio de Nota Fiscal própria. Os insumos fabricados e comercializados pelas empresas
do Grupo Salazar devem ser encaminhados à sede do grupo para o correto descarte. As despesas de
transporte correm por conta do Cliente.
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