
M230i-S & SP
Säker och flexibel etikettering

Maximal drifttid

Prestanda

Säkerhet genom design

Modellerna M230i-S och M230i-SP ger en helt ny 
säkerhetsnivå för automatiserad etikettering på fram- 
eller baksida utan att kompromissa med prestandan. 
Operatörssäkerhet garanteras via en inbyggd 
autostoppfunktion samtidigt som systemets kompakta 
format och flexibla men robusta utformning innebär 
att ni kan anpassa det enligt just era behov, nu och 
långt in i framtiden.

Skanna med kamera  
för att se den i drift

Kort version för maximalt produktionsflöde och lång version när 
räckvidd är av största vikt.

En ledad vakuumplatta gör det möjligt att applicera etiketter även 
på ojämna ytor.

Etikettsensor ser till att etiketten inte försvinner.

Innovativt klämskydd för att förhindra kontaktskador.

Autostoppfunktion som förhindrar skada vid eventuella hinder.

Detektering av luftläckage och skydd mot systemskada.

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. 

Flera åtkomstpunkter för enkelt kunna utföra förebyggande underhåll.

Lätt utbytbara termiska skrivhuvuden med lång livslängd.
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Teknisk specifikation

M230i-S4/SP4 M230i-S6/SP6

Utskriftsbredd 108 mm 162 mm

Utskriftsteknik Termotransfer/Direkttermo

Upplösning 12 dots/mm (300 dpi)

Orientering Vänster eller höger

Etikett- och färgbandslängd Upp till 600 m

Typisk kapacitet 55 etiketter/min 50 etiketter/min

Avstånd till produkt
(till vakuumplattans mitt)

Upp till 270 mm

Etikettstorlekar (B x L) 25 x 15* mm - 150 x 210 mm
 *55 om Label Check krävs

Mått            S
(H x B x L)   
                           SP

Min: 625 x 262 x 735 mm
Max: 625 x 262 x 941 mm
Min: 625 x 379 x 619 mm
Max: 625 x 489 x 681 mm

Min: 625 x 317 x 751 mm
Max: 625 x 318 x 941 mm
Min: 625 x 384 x 626 mm
Max: 625 x 543 x 681 mm

M230i-S och M230i-SP går att konfigurera efter just era behov för etikettering på fram- eller baksida. 
Alla enheter i M-serien är utrustade med en kraftull PCU (Printer Control Unit - styrenhet för skrivare).

Två modeller för att möta era behov

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. Bilderna kan visa extra tillbehör eller uppgraderingar. Utskriftskvaliteten kan variera beroende på förbrukningsartiklar, skrivare, underlag och andra faktorer. Bilderna och fotografierna är inte en del av några eventuella villkor mellan dig och Domino.

Med vårt unika operatörsgränssnitt TouchPanel, får ni en enkel statusrapporte-
ring och styrning av systemet så att det startar snabbt och smidigt. Inga kompli-
cerade menyer eller parametrar, man anger enkelt jobbet och kör igång.

Operatörsgränssnittet TouchPanel som tillval

Snabbåtkomst till favoritmenyer och inställningar via tydliga användarvänliga 
ikoner, samt anpassningsbar startskärm.

Snabba byten och hjälp att eliminera fel i kodningsval med förenklad Message 
Store och live WYSIWYG-förhandsgranskning.

För maximal flexibilitet finns två modeller, M230i-S och 
M230i-SP att välja mellan. Följande faktorer bestämmer vilken 
modell som passar bäst:

Önskad produktionshastighet

Tillgängligt utrymme

Etikettorientering

Operatörens komfort och tillgänglighet

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 

Enkelt att ange efterfrågad information i etikettmallarna.


