
M230i-TB
Impressão e Aplicação de etiquetas 
rápida e flexível

Tempo de funcionamento máximo

Desempenho

Design mais seguro

A M230i-TB4 e a M230i-TB6 dão-lhe uma das soluções de 
impressão e aplicação mais flexíveis e seguras do mercado. Com 
um aplicador de alta velocidade, concebido com a função de 
sopro integrada, poderá etiquetar até 100 produtos por minuto 
sem lhe tocar. Concebida para alta velocidade e tipicamente 
utilizada em aplicações de alimentos e bebidas, esta solução é 
ideal para uma etiquetagem sem contacto.

Leia o  
código com a  

câmara para ver  
o seu funcionamento

A adaptação automática do curso às distâncias do produto, até 360 mm, otimiza 
a sua produtividade.

O sensor de verificação da etiqueta assegura que esta não se perde, garantindo 
a satisfação do cliente e do seu utilizador final.

Opção de bico dispensador ajustável para uma produtividade acrescida.

Proteção inovadora do ponto de aperto para evitar ferimentos por 
contacto acidental.

Funcionalidade de paragem automática para evitar danos, no caso de 
uma obstrução.

Deteção de perda de ar e proteção contra danos no sistema.

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. 

Pontos de acesso simples, para a realização de manutenção preventiva.

Cabeças de impressão térmicas com vida útil prolongada e de fácil substituição.
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Especificações técnicas

M230i-TB4 M230i-TB6

Largura de impressão 108 mm 162 mm

Tecnologia de impressão Transferência térmica/Térmica direta

Resolução 12 pontos/mm (300 dpi)

Orientação Esquerda ou direita

Comprimentos de  
etiqueta e ribbon

Até 600 m

Capacidade típica 82 etiquetas/min 45 etiquetas/min

Distância do produto
(até ao centro do aplicador)

Até 360 mm

Tamanhos das etiquetas  
(L x C)

50 x 30 mm – 150 x 100 mm

Dimensões           
(A x L x C)

Mín.: 625 x 272 x 560 mm
Máx.: 762 x 272 x 641 mm

Mín.: 625 x 327 x 560 mm
Máx.: 762 x 327 x 641 mm

Para uma etiquetagem na parte superior, lateral ou inferior, a M230i-TB4 e a M230i-TB6 podem ser configuradas consoante as suas 
necessidades específicas. 
Todas as unidades M-Series estão equipadas com uma potente unidade de controlo da impressora (PCU).

Maior produtividade com bico 
dispensador ajustável

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. As imagens podem incluir melhorias ou extras opcionais. A qualidade de impressão pode variar de acordo com os 
consumíveis, o equipamento, a superfície e outros fatores. As imagens e fotografias não fazem parte de quaisquer termos e condições celebrados entre si e a Domino.

Para melhorar a duração do ciclo, pode aplicar-se um bico 
dispensador ajustável à impressora. Ao fazê-lo, a impressora 
estará a imprimir uma ou mais etiquetas à frente e não tem 
de inverter o papel de suporte antes de imprimir a etiqueta 
seguinte.

Tal é útil na etiquetagem de lotes, em que uma produtividade 
elevada é essencial, por exemplo, nas indústrias de bebidas e 
alimentos.

PCU

Comunicação 2xRS232, 1xUSB 2.0, Ethernet

E/S (configurável) 10 entradas e 10 saídas

Interface de utilizador Painel gráfico com 25 idiomas

Dimensões (A x L x C) 130 x 280 x 405 mm 

Para um controlo simplificado e acesso a relatórios de estado, o TouchPanel é 
o nosso interface de operador 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.

Interface de utilizador TouchPanel opcional

Acesso rápido aos menus e às definições favoritas através de ícones grandes 
e fáceis de utilizar e ecrã inicial personalizável.

Substituições rápidas e ajuda para eliminar erros de seleção da codificação, com 
armazenamento simplificado de mensagens e pré-visualização WYSIWYG.

Introdução simples e imediata de dados nos modelos de etiquetas.


