Codificador de caixas G20i
Impressora a jato de tinta térmico
para uma marcação fácil de caixas

O G20i da Domino é um codificador de caixas de um lado,
multifuncional e de fácil configuração e utilização, especialmente
adequado para a impressão de dados e texto nas embalagens
exteriores. Foi pensado para que seja o próprio cliente a realizar
a configuração, instalação, sem necessidade de conhecimentos
técnicos. A cabeça de impressão do jato de tinta térmico
proporciona códigos de alta resolução em diversas superfícies,
sem manutenção constante ou requisitos de apoio.

Impressão de qualidade elevada
O G20i produz marcações em alta resolução. Desenvolvemos tintas a preto especificamente para a codificação em caixas exteriores. As
primeiras impressões são excelentes mesmo depois de longas paragens da linha de produção. A codificação com o G20i é simples e sem erros.

Fiável e robusta
O tempo de funcionamento elevado e a qualidade fiável dos códigos são resultado do suporte de montagem dinâmico e da placa guia da
cabeça de impressão que a protegem de danos físicos; todas as peças de desgaste da impressora estão dentro do tinteiro.

Fácil de utilizar
O controlo do G20i é simples: é possível efetuar a ligação através de um dispositivo móvel utilizando uma aplicação para Android, através
de um teclado QWERTY comum, sem fios ou através de um PC. As funcionalidades i-Tech, como a deteção automática do tinteiro, a
definição de parâmetros de impressão e o registo do nível de tinta, garantem um funcionamento simples e sem erros.

Baixo custo de exploração
Devido à auto-instalação simples, não é necessário recorrer a técnicos especializados. O pack "tudo em um" contém o que necessita para
pôr a linha a funcionar. A configuração sem manutenção dispensa contratos de serviço, assim como a mudança de tinteiros, que é uma tarefa
simples que se faz em menos de 20 segundos, sem necessidade de ter ferramentas ou competências técnicas.
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Fácil de instalar.
Fácil de configurar.
Fácil de codificar.
O G20i tem tudo aquilo de que necessita para montar e configurar
a impressora na sua linha de produção. O pack inclui suportes,
parafusos, teclado, impressora, dongle Wi-Fi e um guia de iniciação.
Só necessita de acrescentar tinta, que está disponível através do seu
fornecedor local da Domino.
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Poderá descarregar manuais detalhados, software para PC, a
aplicação para Android e vídeos de instalação no nosso site
dedicado à codificação de caixas www.DominoCaseCoding.com

Especificações técnicas: G20i
Opções de codificação

Gráficos, textos alfanuméricos;
códigos de barras 1D (grau B) –
Código 39, Código 2/5, Código 128, 		
Código 93 UPC-A, EAN 8, Codabar, 		
Código 11

Tamanhos de letra

Alturas de letra – 1 linha = 12,7 mm,
2 linhas = 5,92 mm, 3 linhas = 3,83 mm,
4 linhas = 2,54 mm, 6 linhas = 1,69 mm

Cabeça de impressão

1 cabeça de impressão integrada

Altura de impressão

12,7 mm/0,5”

Velocidade de impressão

Velocidade de impressão constante de
180 m/min (590 pés/min) a 100 dpi
a 30 m/min (98 pés/min) a 600 dpi 		
(resolução horizontal)

Células fotoelétricas

Célula fotoelétrica integrada

Saídas digitais

3 saídas de estado (24 V)

Interfaces de utilizador

71,12 mm, 256K a cores, entrada
WYSIWYG ou aplicação com base em 		
Android. Idiomas da aplicação para
Android: inglês (predefinição), chinês
simplificado, francês, alemão, espanhol,
russo, português, coreano, polaco,
vietnamita, tailandês, indonésio (Bahasra),
japonês

Memória externa

USB 2.0

Idiomas do controlador
integrado

Inglês (predefinição), chinês simplificado,
francês, alemão, espanhol, russo, 		
português, coreano, polaco
e vietnamita

Especificações da gama
Construção
Tensão de funcionamento
Amperagem
Frequência
Temperatura de
funcionamento
Humidade relativa de
funcionamento
Tintas

Funcionalidades i-Tech
da G-Series

Aço pulverizado
100–240 VCA
1,4 A
50–60 Hz
+5 °C a 50 °C
(dependendo das propriedades da tinta)
10% a 90% sem condensação
Tinta BK640 à base de água e de
secagem rápida para superfícies porosas
e semiporosas
Deteção automática de tinteiro, 		
configuração automática dos
parâmetros da tinta, registo automático
do nível de tinta

Dimensões do controlador Largura: 74,5 mm/Profundidade: 83 mm/		
Comprimento: 107,5 mm/Peso: 450 g
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Reservamo-nos o direito de alterar o design ou as especificações dos nossos produtos sem aviso prévio. Algumas das informações incluídas 			
neste folheto são de natureza geral, pelo que os nossos clientes devem verificar a adequação das mesmas às respetivas circunstâncias individuais.

