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Inspeção automática de códigos



Sistema de impressão e aplicação modular e completo

Aplicador

Consumíveis
Controlador

O conceito modular da M-Series da Domino facilita a configuração de uma solução assente nas necessidades e nos requisitos dos 
clientes. Independentemente do setor, terá sempre uma etiqueta perfeita impressa e aplicada num produto, embalagem ou palete, 
com um tempo de funcionamento máximo, fácil operação, manutenção e assistência integrais, quando desejado.

Software

Serviços

Interface com 
ecrã táctil
(Acessório)

SAIBA MAIS Conceito modular
Aplicadores fáceis 

de trocar
Ângulos de  

funcionamento Vácuo contínuo

Saiba mais sobre o sistema 
M-Series e as opções  
integradas ao seu dispor.    

Fiável e robusto para um 
tempo de funcionamento 
máximo
Operação simples, rápida  
e intuitiva
Compacto e flexível
Códigos perfeitos e 
posicionamento consistente 
das etiquetas
Rede global de apoio e 
manutenção
Gama completa de produtos 
para todas as aplicações

Principais vantagens
Codificador

Suporte
(Acessório)



UNIDADES STANDARD M230i-T4 M230i-T6 M230i-TB4 M230i-TB6 M230i-S4 M230i-S6 M230i-SP4 M230i-SP6 M230i-P150

Posições possíveis da etiqueta Superior, inferior ou lateral Superior, inferior ou lateral Dianteira ou traseira
Aplicação de etiquetas no canto lateral, superior e dianteiro**

 

Nem todas as possibilidades estão apresentadas

Dianteira ou traseira
Aplicação de etiquetas no canto lateral, superior e dianteiro**

 

Nem todas as possibilidades estão apresentadas

Dianteira, lateral e/ou traseira
Dianteira + lateral ou traseira + lateral

Número de etiquetas por produto 1 1 1 1 1–3

Movimento do produto Em movimento ou fixo Em movimento ou fixo Em movimento Em movimento Fixo

Contacto com o produto Sim Não Sim Sim Sim

Tipo de aplicador Aplicação (linear) Aplicação/Sopro (linear) Aplicação (rotativa) Aplicação (rotativa) Aplicação 

Codificador T50i T60i T50i T60i T50i T60i T50i T60i T60i

Aplicadores fáceis de trocar ü ü ü ü û

Tamanhos de aplicadores standard disponíveis 
(L x C)

50 x 66 mm
80 x 66 mm
110 x 66 mm
110 x 110 mm
110 x 160 mm
110 x 210 mm
150 x 110 mm
150 x 210 mm

50 x 30 mm
50 x 36 mm
80 x 40 mm
80 x 50 mm
100 x 50 mm
100 x 70 mm
100 x 100 mm
120 x 60 mm
150 x 100 mm

50 x 66 mm
80 x 66 mm
110 x 66 mm
110 x 110 mm
110 x 160 mm
110 x 210 mm
150 x 110 mm
150 x 210 mm

50 x 66 mm
80 x 66 mm
110 x 66 mm
110 x 110 mm
110 x 160 mm
110 x 210 mm
150 x 110 mm
150 x 210 mm

150 x 210 mm

Largura recomendada de etiquetas 25–110 mm 25–150 mm 50–110 mm 50–150 mm 25–110 mm 25–150 mm 25–110 mm 25–150 mm 60–150 mm

Comprimento recomendado de etiquetas 15*–210 mm 15*–210 mm 30–100 mm 30–100 mm 15*–210 mm 15*–210 mm 15*–210 mm 15*–210 mm 40–210 mm

Funcionalidade de verificação de etiquetas ü ü ü ü ü Opcional

Bloqueio automático e vácuo contínuo ü ü ü ü û

Comprimentos de curso disponíveis/Distância 
do produto

160 mm/10–160 mm
360 mm/10–360 mm
560 mm/10–560 mm

130 mm/10–130 mm
330 mm/10–330 mm

130 mm/10–220 mm
270 mm/10–360 mm

130 mm/10–220 mm
270 mm/10–360 mm

495 mm/10–495 mm

Paragem automática ü ü ü ü û

Desempenho:
Etiquetas típicas impressas  
e aplicadas por minuto

Etiqueta: 100 x 100 mm
Distância do produto: 250 mm

36 etiquetas/min

Etiqueta: 150 x 210 mm
Distância do produto: 560 mm

22 etiquetas/min

Etiqueta: 50 x 30 mm
Distância do produto: 30 mm

82 etiquetas/min

Etiqueta: 150 x 100 mm
Distância do produto: 110 mm

45 etiquetas/min

Etiqueta: 100 x 30 mm 
Distância do produto:  

100 mm 
55 etiquetas/min

Etiqueta: 150 x 100 mm 
Distância do produto:  

200 mm 
25 etiquetas/min

Etiqueta: 100 x 30 mm 
Distância do produto:  

100 mm 
53 etiquetas/min

Etiqueta: 150 x 100 mm 
Distância do produto:  

200 mm 
24 etiquetas/min

Etiqueta: 150 x 210 mm
Distância do produto: 450 mm

3 x 2 etiquetas/min

Etiqueta: 52 x 67 mm
Distância do produto: 20 mm

60 etiquetas/min

Etiqueta: 150 x 100 mm
Distância do produto: 100 mm

44 etiquetas/min

Velocidade linear máxima recomendada do 
transportador

30 m/min 60 m/min 30 m/min 30 m/min
N/A

Entrada de pressão de ar 6 bar – ar limpo e seco 6 bar – ar limpo e seco 6 bar – ar limpo e seco 6 bar – ar limpo e seco 6 bar – ar limpo e seco

Consumo de ar (um ciclo) 6–12 litros 3,2–6,6 litros 6–12 litros 6–12 litros 9–25 litros

Potência:  Potência média de funcionamento @230 V
               Consumo de energia em inatividade @230 V

142 W
60 W

135 W
62 W

129 W
59 W

129 W
59 W

109 W
53 W

110 W
53 W

109 W
53 W

110 W
53 W

225 W
60 W

Dimensões (A x L x C)
Mín. 625 x 272 x 560 mm
Máx. 951 x 272 x 671 mm

Mín. 625 x 327 x 560 mm
Máx. 951 x 327 x 671 mm

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

Mín. 625 x 262 x 735 mm
Máx. 625 x 262 x 941 mm

Mín. 625 x 317 x 751 mm
Máx. 625 x 318 x 941 mm

Mín. 625 x 379 x 619 mm
Máx. 625 x 489 x 681 mm

Mín. 625 x 384 x 626 mm
Máx. 625 x 543 x 681 mm

Alum.: 2366 x 880 x 1160 mm
Aço: 2067 x 880 x 1160 mm

Apresentação da gama M230i
Com uma seleção abrangente de aplicadores,
a gama M230i da Domino consegue fazer face  
à maioria das necessidades de etiquetagem
do mercado. Se a aplicação do cliente precisar 
de outra configuração, deverá contactar a  
Domino para estudarmos uma solução.

Leia o código QR com o seu smartphone e 
veja como funcionam os diferentes modelos. 

*55 mm se a verificação de etiquetas for necessária
** Modos de aplicação adicionais – dados de desempenho inválidos para estes modos. 
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Nem todas as possibilidades estão apresentadas
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Todas as unidades M230i estão equipadas com uma unidade de controlo do codificador (PCU) que gere o seu funcionamento. 

PCU
Tensão de entrada 90–250 VCA 50/60 Hz

Consumo de energia 800 VA

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

Temperatura de funcionamento 5 °C a 40 °C

Interface de dados
2 x RS232, 1 x USB,

Ethernet TCP/IP

E/S (configurável) 10 entradas e 10 saídas

Pacote de software para PC QuickDesign e Domino Designer

Controlador

PCU dianteira

T50i T60i
Tamanho 4 pol. 6 pol.

Orientação Esquerda ou direita

Capacidade de transferência térmica ü

Capacidade térmica direta ü

Resolução de impressão 12 pontos/mm (300 dpi)

Velocidade de impressão máx. 350 mm/s 250 mm/s

Largura máxima de impressão 108 mm 162 mm

Largura máxima do papel de suporte 114 mm 169 mm

Largura máxima do ribbon 115 mm 170 mm

Comprimento máximo do ribbon e do 
rolo de etiquetas

600 m

Ribbon enrolado Lado de aplicação da tinta para fora

Diâmetro exterior máximo do rolo de 
etiquetas

340 mm

Diâmetro interior do rolo de etiquetas 76 mm

Espaço mínimo entre etiquetas 3 mm

Sensores de nível baixo de consumível ü

Dimensões (A x L x C) 625 x 272 x 466 mm 625 x 327 x 466 mm

Codificador
As unidades M230i estão equipadas com um codificador robusto e intuitivo, disponível em versões de 4 e 6 polegadas e de orienta-
ção à esquerda e à direita. O codificador está ainda disponível em versão para desktop (M230i-DTP100/DTP150) com suporte.

T50i – Direita T60i – Esquerda



Sistema de impressão e aplicação modular e completo

SafeGuard
Cobertura de assistência e peças sobresselentes originais  
da Domino.

Preço, disponibilidade e desempenho de consumíveis 
garantidos para uma qualidade de impressão maximizada 
e tempo de inatividade reduzido.

l  Uma extensa cobertura de assistência.
l  Acesso ao serviço de apoio da Domino.
l  Peças sobresselentes originais da Domino que salvaguardam a  
 eficiência e o tempo de funcionamento do codificador.
l  Opções flexíveis de pagamento, incluindo pagamentos  
 trimestrais ou anuais.
l  Diferentes durações de contrato: 3, 5 ou 7 anos para o ajudar  
 a planear o futuro.
l  3 níveis de contrato disponíveis: SafeGuard 100, SafeGuard   
 200 e SafeGuard 300.

l  Consumíveis originais da Domino que maximizam a eficiência  
 do codificador e cumprem as condições de garantia da
 Domino para os codificadores e cabeças de impressão térmica.
l  Preço dos consumíveis fixo com entrega incluída, durante o
 período do contrato.
l  Pacote opcional com cabeça de impressão térmica com o   
 SafeSupply 300.
l  Entregas agendadas acordadas.
l  Formação de operadores com desconto para um  
 funcionamento dos codificadores sem problemas.
l  Diferentes durações de contrato: 1, 2–3 ou 3–5 anos para   
 ajudar a planear o futuro.

SafeSupply

Mais do que um codificador

M230i-RO_1221 PT  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 Marque TDI/Domino. O presente documento não faz parte de quaisquer termos e  
   condições celebrados entre si e a Marque TDI/Domino.

Temos ainda disponível uma vasta gama de acessórios e consumíveis para satisfazer as necessidades e os requisitos dos clientes. Para 
obter mais informações sobre os acessórios, consulte o catálogo de Acessórios. Para mais orientações sobre as opções de suportes, 
leia o guia de suportes da M-Series. 

Acessórios e consumíveis

Software de controlo

Mais sobre a R-Series

Minimize os erros através do software QuickDesign da 
Domino. Controle os códigos dos produtos a partir de um 
ponto central e agilize as trocas de produtos. O QuickDesign 
recorre a protocolos de comunicação standard e pode ser 
integrado em sistemas ERP existentes. 

Inspeção automática de códigos
Garanta a apresentação e a precisão de todos os códigos que 
saem da fábrica e liberte o tempo do operador. Com a gama 
de sistemas de controlo de visão R-Series da Domino, poderá 
automatizar a inspeção dos códigos quanto à sua apresentação, 
posicionamento e legibilidade. 

Mais sobre o software

Suportes, armários e peças de montagem

TouchPanel

Ribbons e etiquetas

Cabeças de impressão térmica

Sinal luminoso de status

Sensores de deteção de produto

Paragem da máquina e paragem de emergência

Kits de manutenção

https://www.domino-printing.com/pt-pt/products/machine-vision/r-series
https://www.domino-printing.com/pt-pt/products/software/quickdesign

