M230i-CW
Etiquetagem segura e fiável
Os modelos M-Series de aplicação de etiquetas no
canto são soluções flexíveis e fiáveis e automatizadas.
Ambos os modelos permite uma grande variedade
de tamanhos de etiqueta, o que aumenta a sua
versatilidade.

Desempenho
Adaptação automática do curso para o produto em distâncias até 280 mm.
O aplicador articulado permite a colocação da etiqueta consoante as
variações do produto.
O sensor de verificação (opcional) da etiqueta assegura que esta nunca se
perde.

Leia o
código com a
câmara para ver o
seu funcionamento

Tempo de funcionamento máximo
Capacidade para 600 m de ribbon e rolo de etiquetas, mantendo o
tamanho compacto.
O design exclusivo do aplicador permite variar a etiqueta sem
necessidade de trocas.
Cabeças de impressão com vida útil prolongada e de fácil substituição.

Funcionamento simples
Monitorização e controlo claros, com interface de utilizador a cores
TouchPanel, opcional.
Design robusto, com modelos à esquerda e à direita que vão ao
encontro da melhor posição de aplicação.
Pontos de acesso simples para a realização de manutenção
preventiva.

Colocação precisa de etiquetas
O design exclusivo do aplicador duplo garante precisão
na colocação de etiquetas, de modo a facilitar uma
leitura consistente dos códigos de barras, sendo ainda
compatível com diferentes tamanhos de etiquetas.
A M-Series também disponibiliza um modelo ao reverso,
a M230i-CWR, de forma a proporcionar um maior
conforto ao operador e optimizar a implementação do
sistema na linha de produção.

Interface de utilizador TouchPanel opcional
Para um controlo simplificado e acesso a relatórios de estado, o TouchPanel é
o nosso interface de utilizador exclusivo e simplificado, que coloca a impressora
em ação com o máximo de rapidez. Sem menus nem parâmetros complexos;
basta indicar a tarefa e já está!
Acesso rápido aos menus e às definições favoritas através de ícones grandes
e fáceis de utilizar e do ecrã inicial personalizável.
Introdução simples e imediata de dados nos modelos de etiquetas.
Substituições rápidas e ajuda para eliminar erros de seleção da codificação, com
armazenamento simplificado de mensagens e pré-visualização WYSIWYG.

Especificações técnicas
Para a aplicação de etiquetas no canto, a M230i-CW ou a M230i-CWR podem ser configuradas para responder a essa necessidade
específica. Todas as unidades M-Series estão equipadas com uma potente unidade de controlo da impressora (PCU).
M230i-CW100

M230i-CWR100

Largura do motor
de impressão

108 mm (4”)

162 mm (6”)

Tecnologia de impressão

Transferência Térmica / Transferência Direta

Resolução

12 dots/mm (300dpi)

Orientação

Direita e Esquerda

Comprimentos de
etiqueta e ribbon
Capacidade standard
Distância do produto
(até ao centro do
aplicador)
Tamanhos das etiquetas
(L x C)
Dimensões (A x L x C)

M230i-CW100

M230i-CWR100

Até 600 m
12 etiquetas/min

12 etiquetas/min
Até 280 mm

75x150* mm - 110-254* mm
*Aplicações no canto
654 x 262 x 715 mm

654 x 262 x 716 mm

PCU
Comunicação
E/S (configurável)
Interface de utilizador
Dimensões (A x L x C)

2 RS232, 1 USB 2.0, Ethernet
10 entradas e 10 saídas
Painel gráfico com 25 idiomas
130 x 280 x 405 mm
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