
Förenklad utskriftskontroll 
R-serien - Det smarta visionsystemet från Domino

R-serien – För felfri märkning
En helhetslösning från en enda pålitlig leverantör. Dominos visionsystem i R-serien fungerar 
tillsammans med hela Dominos sortiment och tar bort behovet av arbetsintensiva manuella 
kontroller, minskar kasseringar och skyddar varumärket mot de skador och kostnader som 
kan uppstå i samband med produktåterkallelser. Allt från en enda leverantör.
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SKYDDA DITT VARUMÄRKE
   Säkerställ att alla koder är läsliga.

   Undvik rättsliga påföljder/påföljder från 
återförsäljare.

   Undvik potentiella kostnader som 
uppstår i samband med kasseringar och 
produktåterkallelser.

   Ta bort behovet av kostsamma manuella 
kontroller.

SMART ÄR ENKELT
   Anpassade lösningar för kodning  
och märkning.

   Helt kompatibel med all utrustning  
från Domino.

   Enkel att installera och hantera.

   Kan skalas upp för dina framtida behov 
utan att du behöver byta maskinvara.
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Smart betyder enkelt? – Optimerad för kodning och märkning

Smart, Flexibel, Kraftfull 

Efter 30 år som leverantörer till industrier inom mat, dryck och 
konsumtionsvaror med snabb omsättning vet vi vad som är viktigt för 
dig. Nya Domino R-serien består av visionsystem som smidigt kan 
integreras i snabba automatiserade produktionslinjer (upp till 60 000 
utskrifter/timme).

   Tre standardmodeller med skalbara egenskaper som enkelt kan 
anpassas efter dina växlande behov.

   Enkla att installera och hantera.

   Optimerade för att uppfylla branschens bästa praxis.

Ett kraftfullt system – Från en pålitlig tillverkare
  Optimerad för Dominos teckensnitt och utskriftsegenskaper.

  Fullständigt kompatibelt med all utrustning i Dominos sortiment för smidig 
 installation och integrering.

  Ett gemensamt användargränssnitt för all utrustning från Domino som är lätt att lära sig.

   Toppmoderna CIJ-bläck för livsmedelsförpackningar som uppfyller reglerna för god 
tillverkningspraxis.

  Hastigheter på upp till 60 000 utskrifter/timme (beroende på användningsområde)   
 genom hela sortimentet. 

Alla uppgifter om prestanda i detta dokument har inhämtats under specifika förhållanden och är bara giltiga under dessa förhållanden. Kontakta en Domino-säljare för information om specifika produkter. Detta dokument är 
inte en del av några eventuella villkor mellan dig och Domino.

Flexibel och framtidssäkrad – Ett system som växer i takt med dina behov
Addera fler funktioner enkelt genom mjukvaruuppgradering. Systemet kan integreras med och införliva framtida uppgraderingar från Domino.

Behöver du anpassade systemkrav? Vårt team av specialister hjälper dig gärna med din skräddarsydda lösning. 

R350 – Utskriftskvalitet
Behöver du inte kontrollera utskrifternas 
precision? R350 detekterar de vanligaste 
utskriftsproblemen och säkerställer att 

märkningen är maskinläsbar.
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R550 – Verifiera utskrifter
Skriv ut felfria utskrifter med en komplett 

lösning för kodverifiering. Skaffa ett 
komplett skydd och få den prestanda och 

produktsäkerhet som din produktion kräver. 

Utskriftskontroll 
Utskriftsplacering
Teckenräknare
Maskinläsbarhet
Innehållskontroll – OCR/OCV

A B C D E

R150 – Kontrollera  
dina utskrifter

Vår instegsmodell för användare med 
begränsat behov av att kontrollera 

utskrifter. R150 inspekterar märkningens 
närvaro och position för att ge 

grundläggande skydd.
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PRATA MED EN EXPERT  
www.domino.se


