
WorkForce DS-530N
DATASHEET / BROCHURE

Intelligent sheetfed document scanner with network capability, 
transforming workflows with smart features for capturing a wide 
range of documents.

With powerful media handling and innovative smart features to ensure a high 
level of data integrity, the WorkForce DS-530N is geared towards highly-efficient 
and simple integration into an organisation’s workflow. With a 50-page ADF and 
the ability to scan at up to 35ppm/70ipm, it offers a wide range of media 
handling options that enable you to rapidly capture, index, store and share 
business documents.

Intelligent features improve efficiency, accuracy and data reliability
With an industry-first slow mode1 for scanning crumpled or fragile documents, 
the ability to scan challenging media has never been easier. The Active 
Separation Roller System prevents tedious document double feeds ensuring 
every piece of paper gets scanned and the Double Feed Detection Skip (DFDS) 
means you can scan difficult media like envelopes or documents with post-it 
notes. Auto Scan Mode enables the processing of a vast number of documents 
as manageable amounts, enabling them to be scanned as one file.

Highly versatile
Single-pass double-sided scanning ensures rapid document processing, while 
it's possible to scan a versatile array of media such as paper as thin as 27gsm, 
or thick card at 413gsm. The A3 carrier sheet speeds up the process by 
automatically stitching larger documents back together digitally.

Flexible connectivity
High-speed USB 3.0 with TWAIN and ISIS drivers for enhanced compatibility 
with Document Management Systems.

Image enhancement and document management software
Epson Scan 2.0 software makes it easy to edit images with features such as de-
skew and auto rotate, while Document Capture Pro is the easy to use solution 
for capturing and storing electronic documents at the touch of a button.

KEY FEATURES

An industry first with Slow Mode1

Scan crumpled, long or fragile 
documents without increasing file sizes
Active Separation Roller System
Prevents tedious double feeds ensuring 
every piece of paper gets scanned
Auto Scan Mode
Quickly process physical documents in 
manageable amounts.
Network Sharing
Integrate this network-ready model with 
push scan and pre-defined job profiles.
Stay productive
50-page ADF



PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY

Scanner type Sheetfed Scanner

Scanning Resolution 600 dpi x 600 dpi (Horizontal x Vertical)

ADF Minimum Document Size 50.8 mm x 50.8 mm (Horizontal x Vertical)

ADF Maximum Document Size215.9 mm x 6,096 mm (Horizontal x Vertical)

Colour Depth Input: 30 Bits Colour / 10 Bits Monochrome , Output: 24 Bits Colour / 8 Bits Monochrome

Ultrasonic Sensor Yes

SCANNER

Light Source ReadyScan LED technology

SCAN SPEED

Scanning Speed Monochrome: 35 pages/min - Colour: 35 pages/min measured with size: A4 , resolution: 200 / 

300 dpi, Monochrome: 70 image/min - Colour: 70 image/min measured with size: A4 , 

resolution: 200 / 300 dpi

PAPER / MEDIA HANDLING

ADF Paper Setting Capacity 50 Sheets

Reliability Daily Duty Cycle 4,000 pages

Duplex Scan Yes

ADF Paper weight Auto loading: 27 - 413 g/m²

SCANNING FEATURES

Features RGB colour dropout / enhance, Skip blank page, A3 stitching, Punch holes removal, Advanced 

editing, Automatic de-skew, Automatic multi-document recognition, RGB colour enhance, 

Dual Image Output (Windows only), Auto-rotation, Text enhancement, Edge enhancement, 

Unsharp Mask (USM), Descreening, Automatic Folder Creation, Barcode Recognition, Zonal 

OCR A & B support, Full Zonal OCR

Output formats JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, searchable PDF, secure PDF, PDF/A

File compression features Hardware JPEG compression, TIFF Compression (JPEG(7) , CCITT G4, LZW), PDF 

Compression

Advanced document 

integration

E-mail, FTP, Microsoft SharePoint®, Print, Web folders, Network folders

CONNECTIVITY

Interfaces USB 3.0, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)

Network Interface Panel / 

Unit

Standard

Panel type 5-line LCD with Push Scan features

Protocol support TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP

IPv6 support Yes

Panel Lock with password Yes (with Document Capture Suite)

GENERAL

Product dimensions 296 x 169 x 176 mm (Width x Depth x Height)

Product weight 3.7 kg

Drivers TWAIN, WIA, ISIS (Web download)

Included Software Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson 

Document Capture Pro Server (on free download), Epson Scan 2, Newsoft Presto!BizCard

Compatible Operating 

Systems

Linux, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Windows 

10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 

x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 

2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows 

Vista x64, XP Professional x64 Edition

OTHER

Warranty 12 months On-site service

Optional warranty extension available

WorkForce DS-530N

WHAT'S IN THE BOX

Driver and utilities (CD)
Main unit
Power cable
Setup guide
USB cable
Warranty Documents
Epson Network Interface Panel

OPTIONAL ACCESSORIES

Carrier Sheet 5 sheets

B12B819051

Roller Assembly Kit

B12B819031

Cleaning Kit

B12B819291

LOGISTICS INFORMATION

SKU B11B226401BD

B11B226401BC

EAN code 8715946629865

Pallet Size Euro 36 Units (9 x 4)



جدول البیانات

WorkForceDS-530N

الخصائص الرئیسیة

1األول من نوعھ في المجال بوضع بطيء
مسح ضوئي للمستندات المتجعدة أو الطویلة أو 

الھشة دون زیادة أحجام الملفات
نظام بكرات فصل ذكي

منع التغذیة المزدوجة المملة، بما یضمن المسح 
الضوئي لكل ورقة على حدة

وضع مسح ضوئي تلقائي
معالجة المستندات الورقیة بسرعة وبكمیات 

یمكن التحكم فیھا.
مشاركة عبر الشبكة

دمج ھذ الطراز القابل للتوصیل عبر الشبكة 
باستخدام المسح الضوئي القائم على الدفع 

وملفات تعریف المھام المحددة مسبقًا.
حافظ على إنتاجیتك

وحدة تغذیة تلقائیة بالمستندات بسعة 50 
صفحة

ماسح ضوئي ذكي للمستندات بنظام التغذیة بالورق ومزوّد بإمكانیة اتصال 
بالشبكة، یحدث تغییرًا في مھام سیر العمل من خالل میزات ذكیة اللتقاط 

مجموعة كبیرة من المستندات.

تمت تھیئة الطراز WorkForce DS-530N للدمج بكفاءة عالیة وسھولة في سیر العمل 
بالمؤسسات، وذلك لما یمتاز بھ من إمكانیة قویة للتعامل مع الوسائط ومیزات ذكیة مبتكرة 

تضمن تحقیق مستوى عالٍ من سالمة البیانات. ویأتي ھذا الطراز مزودًا بوحدة تغذیة تلقائیة 
بالمستندات بسعة 50 صفحة وإمكانیة المسح الضوئي بسرعة تصل إلى 35 صفحة في 

الدقیقة/70 صورة في الدقیقة، كما یوفر مجموعة واسعة من خیارات التعامل مع الوسائط التي 
تمكنك من التقاط مستندات عملك وفھرستھا وتخزینھا ومشاركتھا بسرعة.

میزات ذكیة تحسّن الكفاءة والدقة وموثوقیة البیانات
 للمسح الضوئي 1بفضل ما یمتاز بھ ھذا الطراز من وضع بطيء ھو األول من نوعھ في المجال

للمستندات المتجعدة أو الھشة، أصبحت إمكانیة المسح الضوئي للوسائط التي تشكّل تحدیًا 
أمًرا أسھل من أي وقت مضى. ویحول نظام بكرات الفصل الذكي دون التغذیة المزدوجة المملة 

بالمستندات، بما یضمن المسح الضوئي لكل ورقة على حدة، وتعني میزة اكتشاف التغذیة 
المزدوجة لتجنبھا (DFDS) أنھ یمكنك إجراء مسح ضوئي للوسائط الصعبة مثل األظرف أو 
المستندات التي تحمل مالحظات ملصقة. ویسمح وضع المسح الضوئي التلقائي بمعالجة عدد 

كبیر من المستندات ككمیات یمكن التحكم فیھا؛ ما یتیح إمكانیة مسحھا ضوئیًا كملف واحد.

تنوع كبیر في االستخدامات
یضمن المسح الضوئي على الوجھین بتمریرة واحدة معالجة المستندات بسرعة، في حین یمكن 

إجراء مسح ضوئي لمجموعة متنوعة من الوسائط، مثل الورق الرقیق بوزن 27 جرامًا للمتر المربع 
أو البطاقة السمیكة بوزن 413 جراًما للمتر المربع. ویعمل ورق الحامل A3 على تسریع العملیة 

عن طریق التجمیع التلقائي للمستندات الكبیرة مرة أخرى رقمیًا.

إمكانیة اتصال مرنة
إمكانیة اتصال عبر منفذ USB 3.0 عالي السرعة مع برامج تشغیل TWAIN وISIS لتحسین 

التوافق مع أنظمة إدارة المستندات.

برامج لتحسین الصور وإدارة المستندات
یسھِّل اإلصدار 2.0 من تطبیق Epson Scan تعدیل الصور باستخدام میزات مثل تصحیح 
االنحراف والتدویر التلقائي، في حین یمثل تطبیق Document Capture Pro حالً سھل 

االستخدام اللتقاط المستندات اإللكترونیة وتخزینھا بلمسة زر واحدة.



WorkForceDS-530N

نطاق التسلیم

CD مشغل و برامج مساعدة
جھاز أساسي
كابل للكھرباء

تعلیمات تركیب
USB كابل

مستندات الضمان
لوحة التوصیل بالشبكة

مواصفات المنتَج

التقنیة
ماسحة ضوئیة مزوّدة بوحدة تغذیة الورق نوع الماسحة الضوئیة

600 نقطة في البوصة x 600 نقطة في البوصة (أفقي x رأسي) درجة وضوح المسح الضوئي
50.8 مم x 50.8 مم (أفقي x رأسي) الحد األدنى لحجم مستندات 

التغذیة التلقائیة
215.9 مم x 6,096 مم (أفقي x رأسي) التغذیة التلقائیة بالمستندات 

بأقصى حجم للمستندات
مدخل: 30 بت اللون: / 10 بت أحادي اللون , إخراج: 24 بت اللون: / 8 بت أحادي اللون كثافة األلوان

نعم أداة استشعار فوق سمعیة

الماسحة الضوئیة
LED تقنیة المسح الضوئي الجاھزة مصدر الضوء

سرعة المسح الضوئي
أحادي اللون: 35 صفحة/دقیقة - اللون: 35 صفحة/دقیقة ُمقاس بـ الحجم: A4 , الدقة: dpi 300 / 200, أحادي 

dpi 300 / 200 :الدقة , A4 :اللون: 70 صورة/دقیقة - اللون: 70 صورة/دقیقة ُمقاس بـ الحجم
سرعة المسح الضوئي

التعامل مع الورق/الوسائط
50 ورق سعة التعبئة بالورق

4,000 صفحات دورة خدمة یومیة تتمیز یمكن 
الوثوق بھا

متوفر مسح ضوئي مزدوج
g/m² 413 - 27 :التحمیل األوتوماتیكي وزن ورق التغذیة التلقائیة 

بالمستندات

میزات المسح الضوئي
نفایات اللون وفق RGB, تجاوز الصفحات الفارغة, میزة تجمیع ورق A3, ابعاد الثقب, معالجة موسعة 

للصور, تصحیح الوضع المائل ذاتیا, التعرف المتعدد على الوثیقة ذاتیا, تحسین ألوان RGB, إصدار 
مضاعف للصورة (ویندوز فقط), التدویر األوتوماتیكي للصورة, تحسین النص, صقل الحواف, إخفاء 

التشوھات, إزالة الشبكة, إنشاء المجلدات تلقائیًا, التعرف على الرمز الشریطي, دعم التعرف البصري على 
الرموز أ وب المنطقي, التعرف البصري على األحرف للنطاقات الكاملة

خصائص

JPEG, المسح الضوئي لملفات TIFF, المسح الضوئي لملفات TIFF متعدد, PDF, المسح الضوئي لملفات 
PDF قابلة للبحث, المسح الضوئي لملفات PDF مأمونة, PDF/A

صیغ اإلصدارات

PDF الضغط إلى ,(TIFF (JPEG(7) ، CCITT G4، LZW الضغط إلى ,JPEG ضغط األجھزة بامتداد میزات ضغط الملفات
 ,®Microsoft SharePoint المسح الضوئي لـ ,FTP المسح الضوئي للبرید اإللكتروني, المسح الضوئي لـ

المسح الضوئي للطباعة, المسح الضوئي لمجلدات اإلنترنت, المسح الضوئي لمجلدات الشبكة
الدمج المتطور للمستندات

إمكانیة االتصال
USB 3.0, واجھة اتصال Ethernet 1000) Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) الوصالت

Standard لوحة التوصیل بالشبكة
شاشة LCD تدعم خمس خطوط بمیزات المسح الضوئي بالضغط نوع اللوحة

TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP دعم البرتوكول
نعم IPv6 دعم

(Document Capture Pro مزودة بحلول) نعم قفل اللوحة بكلمة مرور

عام
296 x 169 x 176 مم (العرض x العمق x االرتفاع) أبعاد المنتج

3.7 كجم وزن المنتج
معیار TWAIN, WIA, مواصفات واجھة المساحة الضوئیة والطابعة (تنزیل من الویب) مشغل

Epson Document Capture (Mac فقط), Epson Document Capture Pro, خادم برنامج Epson Document 
Capture Pro (یمكن تنزیلھ مجانًا), Epson Scan 2, Newsoft Presto!BizCard

البرامج المتضمنة

Linux, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, 
Windows 7, Windows 7، اإلصدار 64 بت, Windows 8, Windows 8 32/64 بت)), Windows 8.1, 

Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 بت), Windows Server 2008 (32/64 بت), 
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows 

Vista, Windows Vista، اإلصدار 64 بت, اإلصدار XP Professional x64

نظم تشغیل متوافقة

أخرى
12 الشھور الخدمة في الموقع

یتوفر تمدید ضمان اختیاري
ضمان



WorkForceDS-530N ملحقات اختیاریة

Carrier Sheet 5 sheets
B12B819051

Roller Assembly Kit
B12B819031
Cleaning Kit

B12B819291

معلومات األمداد والتجھیز

B11B226401BD
B11B226401BC

SKU

8715946629865 الباركود

 (9 x 4) 36 قطعة حجم المجموعة

1.  مقارنةً بالماسحات الضوئیة المزوّدة بنظام التغذیة بالورق،
في نطاق السرعة التي تتراوح من 25 صفحة في الدقیقة إلى 39 صفحة

لواردة بمواقع الویب والكتیبات
الدعائیة ألفضل خمسة طُرز ماسحات ضوئیة مصنفة ضمن األعلى مبیعًا

في منطقة أوروبا والشرق األوسط وإفریقیا لعام 2015 بالكامل بحسب
 المستندات من InfoSource لعام

2015 بالكامل.
2.  یتطلب التنزیل من موقع إبسون على اإلنترنت

.راطخإ قباس نود رییغتلل ةضرع جتنمالب ةصاخال تامولعمال .اھل ةكالمال تاكرشال وأ Seiko Epson Corporation ةكرشل ةیكلم ةلجسمال ةیراجتال
تامالعالو ةیراجتال تامالعال ربتعت

Epson Middle East 
P.O.Box 17383, Dubai 
United Arab Emirates 

Telephone: +9714 8818934

Hotline Telephone: +9714 8872172 
Fax: +9714 8818945 

E-mail: supportme@epson.co.uk 
www.epson.ae

Forefront Technologies (HO)
Jebel Ali Free Zone, Dubai 

Street No. N503- FD03, FD04 & FD05 
United Arab Emirates

P.O. Box 17020

Tel:       +971 (4) 881 44 40
Fax:       +971 (4) 881 42 42

Forefront Technologies (BO)
Al Olaya Street, Riyadh 

Akariyah-3 Building, Office 610 
Kingdom of Saudi Arabia

P.O. Box 301807, Riyadh 11372 

Tel:     +966 (11) 460 35 80 
Fax:     +966 (11) 460 35 85




