
A versão compacta em fibra 
da nossa gama de lasers 
i-Tech proporciona o máximo 
desempenho, no que diz 
respeito à marcação de alta 
precisão dos seus produtos.

O laser de fibra F220i
Maximizar o desempenho, alargando as possibilidades



 

Performance e valor 
O avançado sistema laser de fibra F220i 
da Domino integra muitos dos nossos 
componentes laser i-Tech com a última 
tecnologia em fibra, garantindo um excelente 
desempenho. O seu tamanho compacto faz 
com que seja de fácil instalação.

Com o F220i pode marcar definitivamente uma 
variada gama de materiais, como metal, plástico 
e embalagens flexíveis com a máxima qualidade 
e precisão.

Comparado com os tradicionais lasers sólidos, 
o laser F220i não necessita de manutenção 
planeada, oferecendo um desempenho 
prolongado. A fonte do laser de fibra tem uma 
vida útil prolongada de mais de 100.000 horas, 
garantindo um maior tempo de funcionamento.

Marcação com elevado 
contraste em vários plásticos 
– alteração de cor e gravação

Embalagens flexíveis – 
alteração de cor e remoção 
da camada superior

Ideal para a marcação de 
metal – alteração de cor, 
gravação e recozimento

 

        Credenciais ambientais
O compromisso e o investimento da Domino em práticas 
ambientais significa que cumprimos sempre as normas e 
regulamentos exigidos pelo governo, pela indústria e empresa. 
Estamos empenhados em minimizar os recursos naturais, a 
energia e a criação de resíduos.  Além disso, os nossos produtos 
estão em conformidade com RoHS e WEEE, para que sejam 
recicláveis.

F220i
O F220i oferece codificação inigualável sem necessidade de 
consumíveis – minimizando assim os resíduos e ajudando a 
reduzir a existência de carbono. Uma vida útil prolongada garante 
menos resíduos de peças electrónicas.

Uma gama diversa de aplicações

O sistema laser F220i produz linhas de texto 
ilimitadas em qualquer direcção e em variadíssimos  
tipos de letra e tamanhos. Adequa-se igualmente a 
gráficos e códigos de matriz de dados 2D. Permite 
aplicações definitivas em materiais de metal e 
plástico, com alta precisão. O F220i destina-se 
também a aplicações de marcação dinâmicas e 
estáticas / intermitentes, a velocidades baixas e 
elevadas.



 

Para códigos nítidos e elevada exactidão de codificação, o laser de 
fibra da Domino é incomparável. A área do feixe de laser fibra é 
aproximadamente 10 vezes mais fina e acentuada do que outros 
equipamentos de codificação laser, para que possa marcar os seus 
produtos com precisão e qualidade máximas. O F220i tem picos de 
potência de alto impulso de mais de 12 kW, o que facilita a gravação em 
metais, o corte e o micro-processo de materiais mais duros.

Se o seu substrato necessitar de um toque mais delicado, o F220i 
pode ajustar especificamente o impulso de laser aos requisitos da 
aplicação, ao contrário dos sistemas laser de fibra comuns. Esta 
propriedade especial do F220i possibilita um maior contraste em 
materiais de plástico. Além disso, garante ainda um processo de 
codificação muito mais suave em material susceptível a quebras. 

Graças ao controlo de software e ao espaço optimizado da cabeça de 
digitalização i-Tech, é possível combinar a precisão com velocidades 
elevadas de linha de produção, fazendo com que o F220i seja ideal para 
aplicações dinâmicas.

Alta flexibilidade – para instalações rápidas e inteligentes  

O sistema de codificação laser F220i foi concebido para durar. Combina 
a robustez com uma vida útil prolongada, para que a produtividade seja 
elevada. Como não existem rotinas de substituição planeadas, não é 
necessário preocupar-se com as interrupções do processo de produção.

A cabeça do laser de fibra não aquece e não é necessário qualquer 
arrefecimento, possibilitando o desempenho a elevadas taxas de 
produção.

Como com todos os produtos laser comprovados da Domino, tivemos 
em conta a sua dimensão compacta – para que possa beneficiar 
do tamanho na instalação. Pode integrar o suporte de fibra num 
compartimento reduzido, garantindo todas as pequenas dimensões.  

O F220i integra uma cabeça de digitalização flexível i-Tech que pode 
girar em múltiplas direcções.  Também oferece calhas de montagem 
integradas nos dois lados do laser – facilitando a instalação, mesmo em 
áreas em que o espaço é reduzido.

Alta precisão e potência – para uma qualidade máxima 

Poupança de recursos, económica e eficaz – este laser utiliza menos 
energia do que outros sistemas de codificação a laser. 

Para clientes farmacêuticos, oferecemos palavras-passe de utilizador 
únicas e relatório de alteração, de forma a cumprir a 21-CFR parte 11 e 
GAMP – podem ser fornecidos e instalados com pacotes de validação.

Impulso de laser ajustável para 
maior contraste no plástico

Tempo de funcionamento elevado – sem problemas   
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Especificações técnicas:

F220i
Tipo de laser Laser de fibra por impulso com forma de onda ajustável (vida útil esperada da fonte de laser de mais de  
 100,000 horas)  
Comprimento de onda do laser 1059 - 1065nm 
Potência do laser 20W (Potência de saída média máxima) 
Potência de pico por impulso Mais de 12 kW

Funcionalidades de marcação  
Caracteres por segundo 2000* 
Velocidade da linha do produto 600 m/mín* (1970 pés/mín*) 
Número de linhas de texto  Conforme o pretendido 
Altura do caractere 0,3 mm (0,01 pol) para tamanho do campo de marcação 
Tipos de códigos e de letras 24 tipos de letras, múltiplos idiomas, incluindo Unicode, logótipos, códigos de barras, códigos 2D e gráficos 
Campo de marcação 118 x 118 mm, 229 x 229 mm (4,6 x 4,6 pol, 9,0 x 9,0 pol) 
Distância focal / tamanho do ponto 160 mm (6,3 pol) / ~70 µm, 300 mm (11,8 pol) / ~130 µm 

Interface de utilizador Interface de Utilizador Gráfico (GUI) com base no navegador (TouchPanel opcional disponível) entrada   
 WYSIWYG, idioma de controlo em inglês, alemão, francês, checo, dinamarquês, espanhol, finlandês, grego, húngaro,  
 italiano, japonês, holandês, português, polaco, chinês, coreano, romeno, russo, sueco, eslovaco, turco e árabe

Sistema operativo Windows CE

Software de marcação Dynamark III Laser Marking Software 

Cabeça de digitalização Cabeça de impressão i-Tech, com possibilidade de colocação em várias orientações, incluindo axial e radial

Cabeça do laser Fabrico em aço inoxidável e alumínio anodizado

Peso e dimensões (aprox.)  
Cabeça do laser 6,7 kg 460 x 80 x 141 mm (14,8 lbs 18,1 x 3,1 x 5,6 pol) (LxPxA) 
Cabeça do laser com obturador 6,9 kg 507 x 80 x 141 mm (15,2 lbs 20,0 x 3,1 x 5,6 pol)   
Caixa de extensão do laser 21,0 kg 430 x 371 x 154 mm (46,3 lbs 16,9 x 14,6 x 6,1 pol)  
Controlador 14,5 kg 430 x 371 x 154 mm (32,0 lbs 16,9 x 14,6 x 6,1 pol) 
Fibra e condutores 2,7 m (8,9 pés) entre o controlador à caixa de ext. do laser     

Entradas e saídas 
Entradas de detecção do produto NPN / PNP / 24 V – Sensor 
Detecção de velocidade do produto Codificador de eixo (diferencial) ou sinal fixo 
Entradas / saídas do sinal Laser Pronto, Sinal de Ocupado, controlo do extractor de vapores, controlo de ar comprimido

Interfaces RS232, Ethernet (10/100 MBit), Porta USB

Requisitos eléctricos 90-264V, 47-63Hz, 1120VA  

Ambiente  
Controlador Versão padrão (arrefecimento de ar, ventoinha) 
Caixa de extensão do laser   Versão padrão (arrefecimento de ar, ventoinha)  
Cabeça do laser  Versão protegida IP65 (sem arrefecimento necessário) 
Funcionamento mediante as Temperatura de funcionamento 5° a 40° C (41° a 104° F) / temperaturas superiores mediante solicitação.   
normas ambientais Humidade máx. de funcionamento 90% RH, sem condensação

Opções Feixe de orientação, E/S kit porta de utilizador, manga de extracção de vapores, kit de cópia de segurança/restauro 
 de imagem USB, Kit de cabos conectores  0.5m (1.6 pés) opcional: 4.5m (14.8 pés), 9m (29.5 pés), kit de   
 montagem em prateleira, ligação em cadeia, tecnologia i-Tech RapidScan 

Todos os dados relacionados com forma de onda 0  *Dependente de substrato, tamanho e código  **Dimensões calculadas para versão mais pequena

F220iPT/1119  Todos os valores em termos de desempenho e alegações citados no presente documento foram obtidos sob condições específicas e apenas poderão ser repetidos sob 
condições semelhantes. Para obter detalhes específicos do produto, deve entrar em contacto com o seu Consultor Comercial da Domino. O presente documento não 
faz parte de quaisquer termos e condições celebrados entre si e a Domino.

Caixa de extensão
de laser

Controlador BCP7

Cabeça do laser F220i com opção
de obturador

Cabeça do laser F220i Cabeça do laser F220i (Montagem curta)
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