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Instalação Epson SureColor F9370 

  
1 – INSTALAÇÃO 

 

Dimensões: 

 

Maquina Comprimento Largura Altura 

Epson SC F9370 2620 mm 934 mm 1332 mm 
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Conexões Elétricas:  

A Epson SureColor F9370 poderá ser alimentada eletricamente com as tensões de 

110VCA ou 220VCA.  

  

Rede Elétrica:  

Tensões de Entrada: dependerá da instalação elétrica do cliente e do fornecimento da 

concessionária responsável pela região. Deverá possuir aterramento adequado.  

  

Tensões de saída: na saída do nobreak a tolerância é de no máximo 2% para cima.  

  

Neutro e Terra:  em relação à tensão entre Neutro e Terra, o valor deverá ser igual 0VCA 

tanto na entrada do nobreak como na saída do mesmo equipamento. Acima de 0VCA a 

instalação será cancelada até que a situação seja regularizada.  

  

Nobreak:  

Entrada: dependerá da rede elétrica do cliente (127VCA, 220VCA, 380VCA)  
 

Saída: 110VCA monofásico (fase + neutro + terra) ou 220VCA monofásico (fase + neutro 

+ terra).  
 

Potência: 3KVA equipamento Epson SureColor e Computador para Epson SureColor 

F9370 
 

Tipo de conversão: Duplo Senoidal.  

 

Taxa de transferência: OnLine (o tempo de chaveamento de rede para bateria e vice-

versa é zero)  

  

Obs1: Não sendo atendidas uma ou mais especiações neste item, a instalação do 

equipamento será cancelada. 
 

Obs2: O computador e os seus periféricos devem estar conectados no mesmo nobreak da 

máquina e devidamente aterrados evitando-se assim, ruídos, descargas elétricas ou choques 

elétricos. 

  

2 - AMBIENTE OPERACIONAL:  

É necessário providenciar ou possuir devidamente instalado/preparado no local de 

instalação do equipamento: 

- Ar condicionado (de acordo com o tamanho da sala); 
- Não possuir incidência de luz solar direta; 
- Piso frio; 
- Desumidificador com controle automatizado (*opcional); 
- Exaustor devidamente instalado atrás do local de instalação do equipamento (*opcional). 
 

Obs.: A sala deverá possuir temperatura entre 20C à 24C e umidade entre 40%  ~ 60%. 
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3 - CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DO COMPUTADOR:  

Para usar o produto e seu software, seu computador deve atender a estes requisitos. 
 
Microsoft Windows 10, Windows 8.x (compatível com 32 e 64-bit) 
CPU com processador de quatro núcleos de 3 Ghz ou superior 
RAM 8GB (mínimo) ou mais 
SSD de 500GB ou mais disco 
Interface Ethernet 100/1000, Duas portas USB High-Speed compatível com 
especificação USB 3.0 
 
Obs1: Cabo de comunicação Ethernet IEEE802.3 – fornecido pelo cliente - deverá ser instalado 
entre o computador e o equipamento Epson SureColor F9370. 

  

Obs2: O computador deverá ser exclusivo para utilização do software Wasatch 

e da impressora Epson SureColor F9370.  

  

 

4 – INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

O tempo estimado da instalação para a F9370 deverá ser em até 2 dias. 

 

A desembalagem e instalação deve ser realizada por um técnico da GLOBAL BR. A 

desembalagem e instalação quando realizada por pessoa não autorizada, poderá 

danificar de forma irreversível a impressora e/ou acessórios, violando os termos de 

garantia do produto. 

 

Para a visita técnica de instalação, o equipamento deverá estar na localização definitiva 

de montagem e as condições de espaço físico, sistema e instalação elétrica devem 

atender às condições expostas no presente documento.  

 

A instalação será liberada apenas após confirmação de que todos itens do documento 

anexo já foram implementados. O técnico não efetuará a instalação caso as condições 

não sejam satisfatórias ou se um ou mais itens estiverem em desacordo. Neste caso, o 

técnico regressará à Global BR onde aguardará novo contato do cliente. 

 

Para essa nova visita de instalação, todas as despesas deverão ser pagas pelo cliente, 

inclusive o pagamento de horas técnicas vigente no dia do novo chamado. 

 

Apenas para clientes localizados a mais 50km da Capital de São Paulo, todas despesas 

de deslocamento do técnico, sejam translado, passagens aéreas, taxi, estadia e refeições 

serão por conta do Contratante. 

 

Caso tenha alguma dúvida sobre a infraestrutura para instalação por favor entrar em 

contato com Fernandes ou Luciana (11) 3676-1400 Ramais 31 / 32 / 33 ou através do e-

mail suportecorporativo@gqm.com.br . 

 

mailto:suportecorporativo@gqm.com.br
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Estou ciente e autorizo o técnico para instalação da Epson SureColor F9370  

Nome:  

Data:  

Carimbo:   

 

 

 

 

 

 

  

 

Por gentileza, retornar este documento devidamente preenchido e assinado 

para o e-mail suportecorporativo@gqm.com.br 


