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Lidar com fusor de largura 
diferente 

Resumo 
A principal intenção desta função é ativar o sistema FFPS para usar a opção de vários fusores 
e permitir que o cliente otimize a qualidade da imagem do sistema de acordo com um 
trabalho. A Programação Baseada em Recurso (RBS) é feita com base nas configurações de 
largura do fusor.  O trabalho ficará inelegível se o fusor não suportar a largura de papel 
definida para o trabalho. Quando um fusor adequado é colocado, o trabalho é programado e 
impresso automaticamente 

Fundo 
Anteriormente a largura do fusor não era definida pelo usuário e para cada trabalho 
independente da largura papel o fusor inteiro era aquecido. Agora o usuário pode selecionar o 
fusor com base na largura do papel. Isso aumenta a durabilidade do fusor. 

Comportamentos diferentes 
O FFPS oferece dois modos diferentes de processamento de gerenciamento de trabalho 
Programação Baseada em Recurso (RBS) e Primeiro a entrar primeiro a sair (FIFO) 

No modo FIFO o comportamento será o trabalho verificar a largura do fusor colocado e se 
estiver incorreto ele emitirá a mensagem na interface com o usuário da impressora com as 

3 opções: alterar fusor, continuar ou cancelar 

No modo RBS o comportamento será ele processar o trabalho e se a largura do fusor estiver 
incorreta o trabalho entrará em um estado inelegível. A mensagem inelegível indica que o 
fusor correto precisa ser colocado. Você pode liberar o trabalho e depois ele seguirá o mesmo 
comportamento FIFO. Ou você pode deixar os trabalhos com o requisito de largura do fusor 
diferente se acumularem no estado inelegível. Quando o fusor correto for inserido todos os 
trabalhos serão liberados e impressos.Isso permite que um bureau de impressão imprima de 
uma vez todos os trabalhos de um tamanho do fusor, em vez de alterar continuamente os 
fusores de um para outro, se desejado. 
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Tipos de largura do fusor  

Veja a seguir as larguras do fusor que o usuário pode selecionar, com base nos requisitos: 

 

Largura do fusor Tamanho do 
material 

Largura máxima do papel em 
mm/polegadas 

PageWidth0 Todos 100,0 ~ 330,2 /  

(3,937” – 13,00”) 

PageWidth1 A4/Carta ABC 180,0 ~ 249,9 /  

(7,08” – 9,839”) 

PageWidth2 A3 ABC 

A4/Carta ABL 12” 

250,0 ~ 306,9 /  

(9,84” – 12,08”) 

PageWidth3 A5  

Cartão postal 

100,0 ~ 179,9 /  

(3,937” – 7,08”) 

PageWidth4 SRA3 

13” 

307,0 ~ 330,2 / 

 (12,09” – 13,00”) 

PageWidth5 Personalizado 100,0 ~ 330,2 /  

(3,937” – 13,00”) 

PageWidth6 Personalizado 100,0 ~ 330,2 /  

(3,937” – 13,00”) 

PageWidth7 Personalizado 100,0 ~ 330,2 /  

(3,937” – 13,00”) 

 

Nota: Por padrão, “Pagewidth0” é definido pelo usuário. Isso permite que o usuário imprima os 
trabalhos usando toda a largura permitida. 

 






