C6000
Codificação com grandes caracteres em alta resolução
O C6000 é a mais recente solução da Domino para a codificação com
grandes caracteres em tabuleiros e caixas exteriores. Os nossos sistemas
Piezo Drop on Demand marcam desde texto alfanumérico, gráficos a
códigos de barras, legíveis e em conformidade com a GS1.
Disponível a alturas de codificação até 70 mm.

Elevada eficiência
u	Mais
u
u
u

fiabilidade na marcação graças a um novo design da cabeça de impressão
Maximize o tempo de funcionamento com uma codificação sem paragens, mesmo durante a troca de consumíveis
Reduza o consumo de tinta até 20% utilizando o modo ECO
Minimize o tempo de inatividade com uma base de múltiplas cabeças e o sistema de tinta de grande capacidade

Codificação em alta velocidade e com elevada qualidade
u	Melhore

a qualidade de impressão e a precisão da colocação de gotas com a mais recente tecnologia de
impressão piezo
u	Seja sustentável ao utilizar as nossas tintas à base de óleo vegetal, recicláveis
u	Melhore a consistência dos códigos com a placa guia de produto e a cabeça de impressão flexível
u	A ssegure a visibilidade e legibilidade dos códigos com a nossa nova tinta de elevado contraste

Facilidade de utilização
mensagens facilmente, através do nosso software QuickDesign
u	Simplifique o funcionamento, com o intuitivo ecrã táctil ControlPanel
u	Automatize a seleção de mensagens, valide códigos e reduza o desperdício
através da verificação de códigos de barras, com a opção de caixa PAC
u	Reduza os erros de codificação com a integração dos sistemas ERP e MES
u	Crie

Especificações técnicas do C6000
Construção
Interface de utilizador
Interfaces
Voltagem/Amperagem/
Frequência

Aço inoxidável
LCD gráfico e ControlPanel (opcional)
Compatível com RS232, compatível com Ethernet
100–250 V; 0,2 A; 0,25 A (base de 2 l);
100–240 V, 2,5 A (base de múltiplas cabeças); 50–60 Hz

Temperatura de
funcionamento

5–35 °C (41–95 °F)

Humidade relativa de
funcionamento
Software
Opções
		
		
		

10–90% sem condensação
Domino Connect e software QuickDesign
Codificador, guia da cabeça de impressão, suporte
vertical, sinal luminoso de saída de tinta, guia do
transportador, assistente de interface, kit de
validação de códigos de barras, caixa PAC

Capacidade de
impressão
Número de linhas
(modo independente)
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Códigos de barras + gráficos

Sim, incluindo códigos de barras GS1

Altura de impressão máxima

70 mm (2,76")

Velocidade de impressão
		
		

até 144 m/min (473 pés/min) a 75 dpi;
54 m/min (177 pés/min) a 200 dpi
(recomendado para códigos de barras)

Opções do sistema de
tintas (óleo)

Base de 2 l, base de múltiplas cabeças

Variante de cabeça de
impressão remota

I-inclinado, V-vertical

Dimensões
Controlador
		
		

Largura: 113 mm (4,44")
Profundidade: 160 mm (6,29")
Comprimento: 370 mm (14,56")

Sistemas de tintas
		
		
		
		

Base de múltiplas cabeças
Largura: 289 mm (11,38")
Profundidade: 227 mm (8,94")
Comprimento: 453 mm (17,83")
Peso: 16 kg (35,27 lb)

Tintas
		
		
		

Tintas para fins gerais:
disponíveis em preto, verde, vermelho e azul
Tinta avançada:
tinta preta sem óleo mineral de elevado contraste
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