M230i-S & SP
Veilig en flexibel etiketteren
De M230i-S en M230i-SP modellen bieden een nieuw
veiligheidsniveau voor geautomatiseerd etiketteren op
voor- en achterkant, zonder dat dit ten koste gaat van
de prestaties en werking. Met de ingebouwde autostop
functie is de veiligheid van operators verzekerd, terwijl
de compacte afmetingen en het flexibele ontwerp het
mogelijk maken de modellen aan te passen aan uw
huidige en toekomstige wensen.

Prestaties
Korte uitvoering voor maximale doorvoer; lange uitvoering voor
meer bereik
Scharnierende aanbrengplaat voor het aanbrengen van etiketten
op producten met verschillende oppervlakken
Sensor voor etiketcontrole voorkomt dat etiketten verloren gaan

Scan met
camera om het
in werking te zien

Maximale uptime
Geschikt voor folie- en etikettenrollen van 600 meter
Uniek ontworpen aanbrengplaat, geschikt voor verschillende etiketten zonder dat
vervanging nodig is
Eenvoudig toegankelijk voor preventief onderhoud
Eenvoudig te vervangen printkoppen met een lange levensduur

Ontworpen voor veiligheid
Innovatieve beveiliging om letsel door incidenteel contact te
voorkomen
Autostopfunctie om schade door een obstakel te voorkomen
Detectie van luchtverlies en bescherming tegen systeemschade

Twee modellen om aan uw wensen
te voldoen
Om zoveel mogelijk flexibiliteit te bieden zijn er twee modellen
beschikbaar: de M230i-S en M230i-SP. Factoren die de keuze
van het model bepalen zijn:
Gewenste doorvoer
Richting van het etiket
Beschikbare ruimte
Bedieningsgemak en beschikbaarheid

Optionele TouchPanel gebruikersinterface
TouchPanel, onze unieke en gebruiksvriendelijke interface, zorgt voor een
moeiteloze aansturing en statusaanduiding, waardoor de printer snel en eenvoudig
operationeel is. In een handomdraai voert u een printopdracht in, zonder
ingewikkelde menu’s.
Een aanpasbaar beginscherm en snelle toegang tot favoriete menu’s en
instellingen via grote, gebruiksvriendelijke pictogrammen
Eenvoudig ingeven van gegevens in invoervelden op het etiket
Sneller wisselen van afdrukgegevens en het voorkomen van fouten door de
vereenvoudigde opslag van etikettenlay-outs en een WYSIWYG-voorbeeld
op het scherm

Technische specificatie
De M230i-S en M230i-SP kunnen naar uw specifieke wensen worden geconfigureerd voor etiketteren op voor- en achterkant.
Alle M-serie etiketteersystemen zijn uitgerust met een krachtige Printer Control Unit (PCU).
Printbreedte
Printtechnologie

M230i-S4/SP4

M230i-S6/SP6

108 mm (4”)

162 mm (6”)

Thermo transfer / Direct thermisch

Resolutie

12 dots/mm (300 dpi)

Oriëntatie

Rechtse of linkse uitvoering

Etiket- en lintlengtes

Tot 600 m

Maximale capaciteit

55 etiketten/ min

Afstand tot product
(Tot midden van aanbrengplaat)
Etiketgroottes (B x L)

M230i-S4

50 etiketten/ min
Tot 270 mm

25 x 15* mm - 150 x 210 mm

M230i-SP4

*55 met etiketcontrole
Afmetingen
(H x B x L)

S Min: 625 x 262 x 735 mm
Max: 625 x 262 x 941 mm
SP Min: 625 x 379 x 619 mm
Max: 625 x 489 x 681 mm

Min: 625 x 317 x 751 mm
Max: 625 x 318 x 941 mm
Min: 625 x 384 x 626 mm
Max: 625 x 543 x 681 mm

PCU
Communicatie
I/O (configureerbaar)
Gebruikersinterface
Afmetingen
(H x B x L)

2x RS232, 1x USB 2.0, Ethernet
10 ingangen en 10 uitgangen
Grafisch display met keuze uit 25 talen
130 x 280 x 405 mm
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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 op te nemen
met uw verkoopadviseur van Domino. Dit document maakt geen deel uit van eventuele algemene voorwaarden tussen u en Domino. Afbeeldingen kunnen optionele extra’s en upgrades tonen. De printkwaliteit kan verschillen, afhankelijk van de verbruiksartikelen, printer,
ondergronden en andere factoren. Afbeeldingen en foto’s maken geen deel uit van eventuele algemene voorwaarden tussen u en Domino.
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