M230i-CW
Pålitlig och säker märkning
M-Seriens modeller för automatisk etikettering runt
hörn, M230i-CW100 och M230i-CWR100, ger er
en flexibel och pålitlig märkning av produkter och
kartonger. Båda modeller hanterar ett stort spektrum
av etikettstorlekar samtidigt som de tar minimalt med
plats i er produktionsmiljö.

Prestanda
Automatisk anpassning av slaglängd vid produktavstånd upp till 280 mm för
optimering av produktionsflöde.
En ledad vakuumplatta gör det möjligt att applicera etiketter även på ojämna ytor.
Etikettsensor (tillval) säkerställer att inga etiketter tappas bort vid appliceringen.

Skanna med kamera
för att se den i drift

Maximal drifttid
Kapacitet för 600-meters rullar av färgband och etiketter, utan att
göra avkall på maskinens kompakta format.
Den unika utformningen av vakuumplattan möjliggör
storleksvariationer av etiketterna utan att plattan behöver bytas.
Lätt utbytbara termiska skrivhuvuden med lång livslängd.

Användarvänlighet
Tydlig och enkel styrning av systemet via den intuitiva skärmen
TouchPanel.
Robust design med både vänster och högermodeller för bästa
operatörsposition.
Flera åtkomstpunkter för att enkelt kunna utföra förebyggande
underhåll.

Noggrann placcering av etiketter
Den unika designen av applikatorns “dual pad”
garanterar en noggrann placering av etiketten vilket
är förutsättningen för att streckkoden ska kunna läsas
under hela hanteringsprocessen.
M-Serien erbjuder även en omvänd modell, M230iCWR, för att säkerställa att den bästa komforten för
operatören uppnås samt att installationen av systemet
blir optimal i just er produktionsmiljö.

Operatörsgränssnittet TouchPanel som tillval
Med vårt unika operatörsgränssnitt TouchPanel, får ni en enkel statusrapportering
och styrning av systemet så att det startar snabbt och smidigt. Inga komplicerade
menyer eller parametrar, utan man anger enkelt jobbet och kör igång.
Snabbåtkomst av favoritmenyer och inställningar via tydliga användarvänliga
ikoner, samt anpassningsbar startskärm.
Enkelt att ange efterfrågad information i etikettmallarna.
Snabba byten och hjälp att eliminera fel i kodningsval med förenklad Message
Store och live WYSIWYG-förhandsgranskning.

Teknisk specifikation
M230i-CW och M230i-CWR kan konfigureras efter era behov av etikettering över hörn.
Alla enheter i M-serien är utrustade med en kraftull PCU (Printer Control Unit – styrenhet för skrivare).
M230i-CW100

M230i-CWR100

108 mm (4”)

162 mm (6”)

Utskriftsbredd
Utskriftsteknik

M230i-CWR100

Termotransfer/direkttermo

Upplösning

12 dots/mm (300 dpi)

Orientering

Vänster eller höger

Etikett- och färgbandslängd
Typisk kapacitet

M230i-CW100

Upp till 600 m
12 etiketter/min

Avstånd till produkt
(till vakuumplattans mitt)

12 etiketter/min

Upp till 280 mm

Etikettstorlekar (B x L)

75x150* mm - 110-254* mm
*Vid etikettering över hörn

Mått (H x B x L)

654 x 262 x 715 mm

654 x 262 x 716 mm

PCU (styrenhet för skrivare)
Kommunikation

2 x RS232, 1 x USB 2.0, Ethernet

I/Os (konfigurerbar)

10 indata och 10 utdata

Användargränssnitt

Grafisk display med 25 språk

Mått (H x B x L)

130 x 280 x 405 mm
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