
 

 

 

 

 

Instalação Epson SureColor F2100 
 

 
1 - INSTALAÇÃO 
Dimensões: 98,5 x 148,5 x 49cm (L x P x A) 
Peso (com caixa): 120 kg 
Peso (sem Caixa): 83 kg 

 
Mesa para Trabalho Epson SureColor F2100 
Dimensões necessárias: 1300 x 1200 x 78* mm (C x L x A) 
 

Obs (*): Altura da mesa varia conforme altura do operador. 

  

 
Imagem: Refere-se ao espaço livre em torno do equipamento. 

 
 
Conexões Elétricas 
A impressora Epson SureColor F2100 pode ser alimentada eletricamente com as tensões de 110VCA ou 
220VCA. 

 
Rede Elétrica 
Tensões de Entrada: as tensões de entrada dependem da instalação elétrica do cliente e do fornecimento 
da concessionária responsável pela região. Deve 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 terá quer ser igual 0VCA tanto na 
entrada do nobreak quanto na saída.  
 

Obs.: Acima de 0VCA a instalação será abortada até que a situação seja regularizada. 

 
 
 
 



 

 
Nobreak 
Entrada: depende da rede elétrica do cliente (127VCA, 220VCA, 380VCA) 
Saída: 110VCA monofásico (fase + neutro + terra) ou 220VCA bifásico (fase + neutro + terra) 
Potência: 1KVA para equipamento Epson SureColor F2100 e Computador. 
 

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 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 máxima de 55%. 

 

3 - CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DO COMPUTADOR: 
1 - Requisitos de sistema para Windows 
Microsoft Windows (compatível com 32 e 64 bits) 
Windows 7, Windows 8.x, Windows 10.x 
CPU Intel i5 ou superior 
Memória 8GB ou mais 
Espaço disponível em disco 32GB ou mais 
Interface Duas portas USB High-Speed compatível com especificação USB 2.0 
Porta traseira: para conexão com computador 
Porta frontal: para conexão com dispositivo USB externo 
Ethernet 100Base-TX 
Resolução de tela XGA (1024 × 768) ou superior 

 
2 – Requisitos de sistema para Mac 
Versão OS X OS X 10.10.x , 10.11.x, e macOS 10.12.x e macOS 10.13.x 
CPU Intel i5 ou superior 
Memória 8GB ou mais 
Espaço disponível em disco 32GB ou mais 
Interface Duas portas USB High-Speed compatível com especificação USB 2.0 
Porta traseira: para conexão com computador 
Porta frontal: para conexão com dispositivo USB externo 
Ethernet 100Base-TX 
Resolução de tela XGA (1024 × 768) ou superior 
 

Obs.: Cabo de comunicação Ethernet IEEE802.3 e/ou cabo USB – fornecido pelo cliente - deverá ser instalado entre o 
micro computador e o equipamento Epson SureColor F2100. 

 
 

4 - ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS: 
Deverá ser providenciado pelo cliente os seguintes itens: 
- Borrifador, pulverizador ou mini compressor (para aplicação do fluído de tratamento); 
- Rolo adesivo (para tirar pelos soltos da superfície que será impressa); 
- Prensa (para pré e pós impressão); 
- Papel siliconado ou papel laminado (para proteção do tecido contra o calor da prensa).  
 



 

5 – INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
O tempo estimado da instalação para a F2100 deverá ser de 1 dia. 
 
A desembalagem e instalação deve ser realizada por um técnico da GLOBAL QUIMICA E MODA. 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 200km da Capital de São Paulo/SP (ida e volta), 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 Luciana 
ou Marcos Fernandes (11) 3646-0370 ou através dos e-mail suportecorporativo@gqm.com.br  e 
fernandes@gqm.com.br 

 
 

Estou ciente e autorizo o técnico para instalação da Epson SureColor F2100  

Nome:  

Data:  

Carimbo:   

 

 
 
 
 
 
  

 
Por gentileza, retornar este documento devidamente preenchido e 

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