
De compacte fiberlaser uit 
onze i-Tech range biedt 
optimale prestaties door 
uw producten met uiterste 
precisie te markeren

De F220i fiberlaser
Optimale prestaties, meer mogelijkheden



 

Prestatie en meerwaarde 
Het geavanceerde F220i fiberlasersysteem 
van Domino integreert een groot aantal van 
onze bewezen i-Tech lasercomponenten 
met de allernieuwste fibertechnologie voor 
geweldige prestaties. Door zijn compacte 
afmetingen is hij eenvoudig te installeren.

Met de F220i kunt u veel verschillende 
materialen, zoals metaal, plastic en flexibele 
verpakkingen, met uiterste precisie 
permanent markeren.

Vergeleken met traditionele solid state lasers 
vergt de F220i laser geen gepland onderhoud 
en bent u verzekerd van blijvend goede 
prestaties. Het fiberlasersysteem heeft een 
zeer lange levensduur van meer dan 100.000 
uur, wat resulteert in de hoogste uptime.

Hoog-contrast markeren 
op uiteenlopende soorten 
plastic – verkleuren, graveren 

Flexibele verpakkingen – 
verkleuringen, bovenlaag 
verwijderen 

Ideaal voor metaal 
markeren – verkleuringen, 
graveren en 
kleurschakeringen 

        Groen beleid
Domino’s toewijding en investering in een gedegen milieubewuste 
aanpak betekent dat we regelmatig verder gaan dan de 
regelgeving en de steeds verdergaande bestuurs-, industriële 
en bedrijfsstandaarden. Wij streven naar een minimaal gebruik 
van natuurlijke bronnen en energie en naar het beperken van 
afval.  Onze producten voldoen aan RoHS en WEEE en zijn dus 
recyclebaar.

F220i
De F220i biedt contactloos coderen zónder verbruiksartikelen – dit 
beperkt de hoeveelheid afval en helpt om uw ecologische voetafdruk te 
verkleinen. Lange levensduur,  minder verbruik van elektronisch afval.

Oneindig veel toepassingen

Het F220i lasersysteem produceert een 
ongelimiteerd aantal tekstregels in elke printrichting, 
en in vele lettertypen en -groottes. Ook is het 
geschikt voor afbeeldingen en 2D-datamatrix 
codes. Deze worden met grote precisie permanent 
aangebracht op materialen zoals metaal en 
plastic. De F220i is ook geschikt voor stilstaand/
intermitterend coderen en markeren op 
bewegende producten, zowel op lage als hoge 
productielijnsnelheden.



 

Voor scherpe, kraakheldere codes en een hoge precisie is de fiberlaser 
van Domino de beste keuze. De punt van de fiberlaserstraal is ongeveer 
10 keer fijner en scherper dan bij andere lasercodeersystemen, zodat 
u uw producten met uiterste precisie en kwaliteit kunt markeren. De 
F220i heeft een hoog piekvermogen van meer dan 12 kW, waardoor 
het graveren van metalen of het snijden en bewerken van hardere 
materialen een fluitje van een cent is.

Als uw ondergrond een fijnere aanpak vereist, kan de F220i (in 
tegenstelling tot gewone fiberlasersystemen) de golfvorm van de 
laserpuls precies aanpassen aan uw toepassingsvereisten. Dankzij 
deze speciale eigenschap van de F220i vindt er een veel subtieler 
codeerproces plaats voor kwetsbare materialen. Het is hierdoor ook 

mogelijk om een beter contrast te realiseren op plastic materialen. 

Dankzij de geoptimaliseerde spiegel- en softwarebeheersing van de 
i-Tech scankop gaan precisie en hoge productielijnsnelheden hand in 
hand, wat de F220i uitermate geschikt maakt voor toepassingen op 
bewegende producten.

Meer flexibiliteit – voor snelle en slimme integratie  

Hoge uptime – betrouwbaar   
Het F220i lasercodeersysteem is gebouwd voor duurzaamheid. De 
F220i combineert een robuust ontwerp met een lange levensduur, 
wat een hoge productiviteit oplevert. Aangezien er geen geplande 
vervangingsmomenten nodig zijn, hoeft u uw productieproces niet te 
onderbreken.

De fiberlaserkop produceert geen warmte. Extra koeling is niet nodig, 
waardoor hij eindeloos en op hoge productiesnelheden blijft presteren.

Zoals met alle bewezen laserproducten van Domino hebben we 
speciaal gelet op het compacte formaat. Hierdoor is weinig ruimte nodig 
bij de installatie. Het fiber-omhulsel kan op efficiënte wijze worden 
geïntegreerd in een kleine behuizing om het compacte formaat te 

behouden. De F220i is voorzien van de flexibele i-Tech scankop die 
in meerdere richtingen verstelbaar is.  Daarnaast is de laser aan beide 
zijden voorzien van bevestigingsrails waarmee hij zelfs in beperkte 
ruimtes eenvoudig geïnstalleerd kan worden.

Uiterste precisie en veel vermogen – voor optimale kwaliteit 

Zuinig, efficiënt en kostenbesparend - dit veelzijdige lasersysteem 
verbruikt minder energie dan andere lasercodeersystemen. 

Voor klanten in de farmaceutische industrie bieden we opties voor 
unieke gebruikerswachtwoorden en wijzigingsrapporten in het kader 
van 21-CFR deel 11 en GAMP; dit kan met validatiepakketten worden 
geleverd en geïnstalleerd. 

Aanpasbare golfvorm voor 
meer contrast op plastic
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Technische specificaties:

F220i
Lasertype Puls-fiberlaser met verstelbare golfvorm (verwachte levensduur van laser van meer dan 100.000 uur) 

Golflengte 1059 - 1065nm 

Vermogen 20 W (maximaal gemiddelde output) 

Piekvermogen Meer dan 12 kW

Codeerkenmerken  
Karakters per seconde 2000* 
Productielijnsnelheid 600 m/min* 
Aantal tekstregels Zoveel als nodig is 
Karakterhoogte 0,3 mm tot afmeting van markeerveld 
Lettertypen en codes 24 lettertypen, meerdere talen inclusief volledige Unicode, logo’s, barcodes, 2D-codes, afbeeldingen 
Codeerveld 118 x 118 mm, 229 x 229 mm 
Brandpuntsafstand / puntgrootte 160 mm / ~70 µm, 300 mm / ~130 µm  

Gebruikersinterface  Webgebaseerde grafische gebruikersinterface (GUI) (TouchPanel optioneel verkrijgbaar) WYSIWYG-invoer, 
besturingstaal in het Engels, Duits, Frans, Tsjechisch Deens, Spaans, Fins, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, 
Nederlands, Portugees, Pools, Chinees, Koreaans, Roemeens, Russisch, Zweeds, Sloveens, Turks, Arabisch

Besturingssysteem Windows CE

Codeersoftware Dynamark III Lasercodeersoftware 

Scankop i-Tech scanner, in vele standen te plaatsen, axiaal en radiaal

Laserkop Roestvrijstaal en geanodiseerd aluminium

Gewicht en afmetingen (bij benadering)  
Laserkop 6,7 kg, 460 x 80 x 141 mm 
Laserkop met shutter (WxDxH) 6,9 kg, 507 x 80 x 141 mm  
Laserbehuizing  21,0 kg, 430 x 371 x 154 mm  
Controller 14,5 kg, 430 x 371 x 154 mm 
Fiberlaser en toevoerslang 2,7 m tussen de laserbehuizing en de laserkop 

Ingangen & uitgangen 
Productdetectie ingangen NPN / PNP / 24 V – Sensor 
Productsnelheidsdetectie Shaft Encoder differentiaal of ononderbroken signaal 
Signaalingangen / -uitgangen Laser klaar, signaal bezig, bediening stofafzuigsysteem, persluchtsysteem

Interfaces RS232, ethernet (10/100 MBit), USB-poort

Voeding 90-264V, 47-63Hz, 1120VA 

Behuizing  
Controller Standaardversie (luchtgekoeld) 
Laserbehuizing  Standaardversie (luchtgekoeld)  
Laserkop  IP65 uitvoering (geen koeling vereist) 

Omgeving Temperatuurbereik 5° tot 40°C / hogere temperaturen op aanvraag 
Relatieve vochtigheid Max. 90%, niet-condenserend

Opties  Richtstraal, I/U gebruiker, aansluithuls voor afzuigsysteem, USB Image Backup / Restore Kit, pakket voor montage in 
rack, Daisy-Chaining, i-Tech RapidScan technologie

Alle gegevens m.b.t. golfvorm 0  *Afhankelijk van de ondergrond, pitch en code  **Afmetingen over het geheel genomen voor de kortste versie

F220iNL/1119  Alle aan prestatie gerelateerde cijfers en uitspraken die in dit document zijn vermeld, zijn verkregen onder specifieke omstandigheden en kunnen alleen onder vergelijkbare 
omstandigheden worden gerepliceerd. Voor specifieke productinformatie dient u contact met uw verkoopadviseur van Domino op te nemen. Dit document maakt geen 
deel uit van eventuele algemene voorwaarden tussen u en Domino.
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