
Vereenvoudigde code-inspectie 
R-Serie, het slimme vision inspectiesysteem van Domino

R-Serie – Coderen met vertrouwen
Een kant-en-klare oplossing van één vertrouwde leverancier. De R-Serie vision 
inspectiesystemen van Domino zijn ontworpen om perfect samen te werken met alle 
apparatuur van Domino. Arbeidsintensieve, handmatige inspecties zijn verleden tijd, afval 
vermindert, evenals kosten die gepaard gaan met terugroepacties om merkschade te 
voorkomen. Alles vanaf één centraal punt.

R-SERIE-2PP-12-20

BESCHERM UW MERK
   Iedere codering leesbaar

   Voorkom wettelijke / retailer boetes

   Vermijd eventuele kosten door 
afval en terugroepacties

   Geen kostbare handmatige inspecties

SLIM IS EENVOUDIG
   Codeer- en markeeroplossing op maat

   Werkt perfect samen met alle Domino-
apparatuur

   Gemakkelijk te installeren en te bedienen

   Klaar voor toekomstige wensen zonder 
hardware te vervangen

www.dominobenelux.com
ERI ILLORUM EST EADEU TRANSEAT ILLUC AN POTIUS FIAT 

Aanwezigheid codering 

Positie codering

Karakters tellen

MRC-controle

OCR-/OCV-inhoudscontrole



Slim is eenvoudig - Geoptimaliseerd voor coderen en markeren

Slim, flexibel, krachtig 

Krachtig ontwerp – Alles uit één vertrouwde bron
  Geoptimaliseerd voor lettertypes en printkenmerken van Domino

  Ontworpen om perfect samen te werken met alle Domino-apparatuur voor een vlotte    
 installatie en integratie

  Herkenbaar dankzij de Domino-gebruikersinterface die de trainingscurve tot een  
 minimum beperkt

   Ontworpen om specifieke lichtfrequenties te detecteren die worden weerkaatst door onze  
geavanceerde GMP CIJ-inkten voor voedselverpakkingen

 Standaardsnelheid tot 60.000 p/u (afhankelijk van de toepassing) voor de hele range 

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. Specifieke 
productinformatie kunt u altijd verkrijgen van uw Domino-verkoopadviseur. Dit document maakt geen deel uit van eventuele algemene voorwaarden tussen u en Domino.

Flexibel en klaar voor de toekomst – Een systeem dat meegroeit met uw behoeften
Door een simpele software-update eenvoudig uit te breiden. 

Heeft u speciale eisen? Ons team van specialisten staat voor u klaar. 

R350 – Codekwaliteit
Een inhoudscontrole niet nodig? 
De R350 detecteert eventuele 

printproblemen en controleert of de 
machineleesbare codes leesbaar zijn.

Aanwezigheid codering 
Positie codering
Karakters tellen
Controle machineleesbare codes
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R550 – Codes verifiëren
Vol vertrouwen markeren met een 

compleet vision inspectiesysteem. Kies voor 
de veiligheid en betrouwbaarheid.

Aanwezigheid codering 
Positie codering
Karakters tellen
Controle machineleesbare codes
Inhoudscontrole – OCR/OCV
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R150 – Code check
Ons instapmodel voor minimale controle. 
De R150 controleert de aanwezigheid en 
positie van de code voor basisbeveiliging.

Aanwezigheid codering 
Positie codering
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PRAAT MET EEN EXPERT  
www.dominobenelux.com

Met meer dan 40 jaar ervaring in het ondersteunen van de voedingsmiddelen- 
en drankenindustrie en FMCG-markten weten wij wat voor u belangrijk is. De 
nieuwe range R-Serie vision inspectiesystemen van Domino is ontworpen voor 
integratie in geautomatiseerde lijnen met hoge snelheid (tot 60.000 p/u).

   Drie modellen die modulair uit te breiden zijn voor uw toekomstige wensen

   Gemakkelijk te installeren en te bedienen

   Geoptimaliseerd voor toonaangevende toepassingen


