
Met het slimme ontwerp 
vermindert de A220 uw 
kosten terwijl hij voldoet aan 
al uw basis codeerbehoeften.

De A220 inkjetprinter
Prestatie en meerwaarde



Prestatie en meerwaarde 
Vanaf het moment dat u de startknop 
indrukt, staat de A220 voor u klaar om aan 
uw codeerbehoeften te voldoen. 

Door het slimme ontwerp wordt het 
verbruik gereduceerd terwijl hij blijft voldoen 
aan de kwaliteitsnormen die de markt mag 
verwachten van ‘s werelds meest verkochte 
continuous inkjetprinter.

Doordat de A220 meerdere regels kan 
printen op de meest voorkomende 
materialen en ook zeer geschikt is voor 
toepassingen op hoge snelheden, is de 
printer breed inzetbaar.

30 jaar betrouwbare Domino inkjetprinters is geen 
toeval

Geavanceerde inkt van Domino 
• Kwaliteit in ontwerp • Kwaliteit in processen   
• Kwaliteit in materialen  • Kwaliteit van mensen

Domino’s geavanceerde inktsoorten zijn het hart van de printer …

Coderen op hoge snelheid

Traceerbaarheidscodes

Duidelijke en gemakkelijk te 
lezen codes

Meerdere regels coderen

        Groen beleid
Domino’s toewijding en investering in een gedegen milieubewuste 
aanpak betekent dat we regelmatig verder gaan. We gaan verder 
dan de regelgeving en we voldoen aan meer dan 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.

A220
Het efficiënte inktsysteem van de A220 vermindert de VOS 
emissie. Door de geavanceerde inkt vermindert de afvalproductie 
en is het gewicht met 30% verminderd ten opzichte van de vorige 
generatie.

Oneindig veel toepassingen
Domino’s A220 is ideaal voor talrijke codeertoepassingen 
waarbij codes met meerdere regels of coderen op hoge 
snelheid nodig is



Prestatie en meerwaarde – voldoet aan al 
uw basis codeerbehoeften  

Prestatie en meerwaarde
Als u op hoge snelheid, 325 m/ min wilt coderen of vijf tekstregels nodig 
hebt, dan is deze robuuste A220 printer van roestvrij staal met IP 55 
behuizing voor u. 

Uw kosten blijven onder controle dankzij ons geavanceerde inktsysteem, 
waarbij onze inktsoorten een laag make-up verbruik en een verlengde 
levensduur van het reservoir hebben.

Handig
De printer is altijd startklaar, één druk op de knop en u heeft er geen 
omkijken meer naar.  We noemen het SureStart. Het is onze unieke 
printkop met nozzelafsluiting en spoelproces dat een consistente 
prestatie garandeert.

Betrouwbaar
Door filters in het inktsysteem, een apart verwarmde printkop en een 
viscositeitscontrole door middel van meting, doet de A220 méér om 
ervoor te zorgen dat hij blijft werken.

Gemakkelijk in gebruik – want uw tijd 
is kostbaar

Consistent
Tussen start, productie en stop, 
kunt u het werk aan de A220 
overlaten in de wetenschap dat 
deze printer méér presteert en 
altijd kwaliteit levert.

Eenvoudig in gebruik – geen stress aan  
de lijn

Eenvoudig
Met het simpele teksteditor 
programma bent u in staat om zelf 
complexe berichten aan te maken. 

Veilig
Sluit codeerfouten uit met behulp 
van de ingebouwde security 
manager.

Flexibel
Een brede reeks printformaten en snelheids-/kwaliteitsinstellingen zijn 
beschikbaar vanuit de gebruiksvriendelijke interface.



www.domino-printing.com

Technische specificaties:

A220
Gebruiksmogelijkheden 
Maximaal aantal berichten
Maximaal aantal karakters per regel
Maximaal aantal velden per bericht
Logo editor
Maximaal aantal logo’s
Maximaal aantal strokes per logo
Maximale hoogte printformaat
Maximaal aantal tekstregels
Maximale lijnsnelheid
Barcodes 

 
300
256
40
aanwezig
250
2000
31 druppels
5
325 m/ min
Lineair en 2D

Interfaces  
QVGA (320x240) met toetsenbord
Ethernet (webserver)
4 fase 24V alarmbeacon
4 fase voltagevrij alarmcontact
Programmeerbare i/o
Productdetectie 
Shaftencoder 

  
Standaard
Optie
Optie
Optie
Optie
Standaard
Standaard

Omgeving  
Gewicht
Roestvrij staal
IP classificering 
Bedrijfstemperatuur (afhankelijk van inktsoort)
Relatieve luchtvochtigheid
Voeding
Elektriciteitsverbruik

  
23 kg
304 of gelijkwaardig
55
5ºC tot 45ºC
10% tot 90%
96-256v 47-63hz
56 Watt

Regelgeving 
CE
RoHS
Sony Green Partner
Inkten volgens Eupia

  
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard

Printkop 
Lengte toevoerslang
Buigradius
Nozzlemaat
SureStart
Verwarmingselement
Overdrukpomp

 
3 m
45 mm
60μ
Standaard
Standaard
Optie

Inktsysteem 
Inktcartridge
Make-up cartridge 
Inktreservoir
Peltier 

 
825 ml
825 ml
1200 ml
Optie 

A220NL/0712  We behouden ons het recht voor om het ontwerp of de specificatie zonder bericht vooraf te wijzigen.  
 Informatie in deze brochure is van algemene aard en de klanten moeten altijd nagaan of dit ook geldt voor hun specifieke omstandigheden. 

Printvoorbeeld

Enkel ter informatie – de bereikbare printkwaliteit is afhankelijk van de ondergrond en de bedrijfsomstandigheden van de printer.

Niet op schaal, 
slechts ter 
illustratie
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Installatieafmetingen voor horizontale 90 graden printkop
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Zwaluwstaartkoppeling
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Installatieafmetingen voor verticale 90 graden printkop
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