Termotransferová
tiskárna V220i
Zlep‰ení v˘konu a hodnoty

Termotransferová
tiskárna V220i
Technická specifikace
V220i (32 mm)

V220i (53 mm)

Specifikace tiskárny
Režimy tisku
Levá/pravá úprava
Rozlišení tisku
Maximální oblast tisku (IM)
Maximální oblast tisku (CM)
Rychlost tisku (max) (IM)
Rozsah rychlosti (CM)
Rychlost opakování tisku (max)
Technologie pohonu pásky
Max. délka pásky
Standardní šířky pásky

Taktový a kontinuální v jedné tiskárně
K dispozici obě možnosti (lze změnit bez dalších komponent za 15 minut)
300 dpi
32 mm x 55 mm
53 mm x 55 mm
32 mm x 500 mm
53 mm x 500 mm
400 mm/s*
10 mm/s–750 mm/s*
6 tisků/s (s 10 mm dlouhým tiskem)*
Pohon pásky i-Tech s unikátním ovládáním napětí pomocí vodicích trnů
650 m (efektivní délka až 1625 m v ekonomickém režimu)
34 mm, 22 mm
55 mm, 34 mm

Režimy vložení pásky*
Ekonomický režim
Režim posunutí
Sloupcový režim
Zastavení uprostřed tisku

Variabilní v 1% krocích do 60 %
Mezera mezi tisky < 1 mm
Ano
Ano

Vlastnosti tisku
Formát datových kódů
Kompenzace
Kódy směn
Vytváření pořadových čísel
Fonty
Dynamické čárové kódy
2D kódy
Propojení databáze
Loga/bitmapy

Ano
Ano
Ano
Ano
Většina fontů True type
Ano
Ano
Ano
Ano

Grafické uživatelské rozhraní

QuickStep, plně barevné rozhraní. Intuitivní navigace pomocí velkých, snadno čitelných
tlačítek a ikon. Náhled tisku WYSIWYG. Podpora v mnoha jazycích.

Funkce ovladače

Nepožadován speciální ovladač.
Možnosti hardwarové rozhraní:
● Dotykový panel Domino (přes vyměnitelný USB kabel)
● Sdílený dotykový panel (přes ethernetový kabel nebo síť)
● Počítačové rozhraní (přes ethernetový kabel nebo síť)

Připojení

Ethernet / USB x 2 / mini USB (servis)

Vstupy

Print Go [zahájit tisk], Encoder [kodér]

Výstupy

Error [chyba], Ready [připravena], Ribbon Low [málo pásky], Spare [záložní]
(softwarově konfigurovatelné beznapěťové kontakty)

Speciální funkce

Master slave, makra, heslo, rychlý režim

V˘robce:

Tvorba etiket

Palubní a přes EasyDesign (zahrnuto)

Elektrické požadavky

90 V–264 V AC, 50/60 Hz nebo 24 V DC (+/- 2 %) při 5 A (DC)

Domino UK Ltd.
Bar Hill
Cambridge
CB23 8TU
UNITED KINGDOM
Tel: + 44 1954 782 551

Rozměry

(š) 218 mm x (v) 160 mm x (h) 172 mm (š) 218 mm x (v) 160 mm x (h) 193 mm

Hmotnost

6,9 kg

Specifikace dotykového panelu
Typ
Připojení
Rozměry

7,5 kg

Hmotnost

5.7", plně barevný dotykový displej (rozlišení 640x480). Příruční včetně dokovací stanice.
USB, Ethernet, Mini USB (pro napájení / datové připojení k tiskárně)
(š) 173 mm x (v) 128 mm x (h) 34 mm bez dokovací stanice,
(š) 181 mm x (v) 135 mm x (h) 50 mm včetně dokovací stanice
0,4 kg

Specifikace PSU
Rozměry
Hmotnost

(š) 67 mm x (v) 34 mm x (h) 166 mm
0,4 kg

Požadavky na prostředí

Teplota: 5 až 40 °C. Vlhkost: 20–80 %, bez kondenzace

*Poznámka: Schopnosti závisí na aplikaci, typu podkladu a délce zprávy.
Vyhrazujeme si právo na změnu konstrukce i specifikace našich produktů bez předchozího upozornění. Některé informace obsažené v této brožuře
jsou obecné povahy a zákazníci by si měli zkontrolovat, zda platí pro jejich individuální situaci.

V˘hradní zastoupení
pro âeskou republiku:
Arcon Machinery a.s.
K Arconu 66,
251 01 ¤íãany – JaÏlovice
Tel: + 420 323 637 930,
fax: + 420 323 637 972
Email: domino@arcon.cz

www.domino-inkjet.cz

Jednoduchá instalace do stávajících drÏákÛ.
Vysok˘ v˘kon pﬁi tisku na flexibilní fólie a etikety
bez zv˘‰ení nákladÛ

Inteligentní ﬁe‰ení
termotransferového kódování
Tiskárna V220i tiskne kódy, text a obrazy s vysok˘m rozli‰ením na pruÏné fólie, vrstvy a etikety. Na rozdíl od jin˘ch
termotransferov˘ch tiskáren pouÏívá V220i inteligentní
technologii, díky které mÛÏe splnit ve‰keré Va‰e poÏadavky na kódování a zároveÀ udrÏet Va‰e náklady co nejniÏ‰í.
Pohon pásky i-Tech pouÏívá aÏ o 60 % ménû pásky
na jeden v˘tisk a prakticky eliminuje prostoje související s pﬁeru‰ením pásky díky unikátnímu ovládání napûtí
pomocí vodicích trnÛ.V˘mûna pásky je rychlá a nepﬁíli‰ ãastá díky kazetû umoÏÀující zakládání vût‰ích neÏ
standardních rolí pásky.
Malá a kompaktní tiskárna V220i je vhodná do vût‰iny stávajících termotransferov˘ch drÏákÛ, takÏe mÛÏete rychle upgradovat stávající zaﬁízení s minimálními náklady na instalaci.

·irok˘ rozsah aplikací

V˘kon pﬁizpÛsoben˘ Va‰í aplikaci

Tiskárny Domino V220i
jsou ideální pro zboÏí balené
pomocí VFFS, HFFS strojÛ
a etiketovacích strojÛ pro
celou ﬁadu potravináﬁsk˘ch
a zdravotnick˘ch aplikací.
● Zmûny v seznamu pﬁísad pro
pﬁizpÛsobení jedné obalové fólie
pro rÛzné aplikace apod.
● Spolehliv˘ tisk v chladném
prostﬁedí a vynikající pﬁilnavost
kódu – dokonce po zmrznutí
● VÏdy ãisté kódy s vysok˘m
rozli‰ením
● Tisk variabilních textÛ, log
a 2D kódÛ na papír, fólie
i etikety

● KONFIGUROVATELNÁ
V jednom zaﬁízení je umoÏnûn taktov˘ i kontinuální reÏim, ãímÏ lze rychle pﬁizpÛsobit levou a pravou
verzi tak, aby vyhovovala v‰em aplikacím.
Nepotﬁebujete speciální ovladaã – pro splnûní potﬁeb Va‰í aplikace pouÏijte libovolné poãítaãové rozhraní a V220i, vãetnû hostitelského rozhraní balicího stroje.

● PÁSKY
Kompletní sortiment pásek Domino splÀuje nejnovûj‰í legislativní a ekologické normy.

● SNADNÉ POUÎITÍ
● UNIVERZÁLNÍ

Rychlé pﬁedstavení V220i
Voliteln˘ pﬁíruãní dotykov˘ panel s rozhraním
QuickStep lze uloÏit do
dokovací stanice – nebo
pouÏít libovolné poãítaãové rozhraní

Na‰e primární tiskárny pﬁí‰tí generace
pouÏívají unikátní systém inteligentní
technologie i-Tech. Na‰ím cílem bylo
zajistit niÏ‰í nároky na údrÏbu, niÏ‰í náklady a vy‰‰í efektivitu v˘robních linek.
Technologie i-Tech nám pomohla k dosaÏení tohoto cíle.
Role pásky 650 m pro dlouhé v˘robní
cykly s efektivní délkou aÏ 1625 m pﬁi
pouÏití ekonomického reÏimu

Vestavûn˘ software pro
tvorbu etiket EasyDesign
– bez dal‰ích nákladÛ
Funkce taktového a kontinuálního
reÏimu v jedné tiskárnû – vhodné
pro v‰echny aplikace

Pﬁipojení pomocí
USB a Ethernet

V220i mÛÏe tisknout nízkou i vysokou rychlostí
(10–750 mm/s). Integrované vyhﬁívání tiskové hlavy
zaji‰Èuje konzistentní jakost kódÛ, a to i za nízk˘ch
provozních teplot.

● SCHOPNÁ
Pﬁi 300 dpi podporuje V220i tisk textu, log, dynamick˘ch ãárov˘ch kódÛ a 2D kódÛ.Také ji lze bez
problémÛ propojit s databází pro nahrání specifick˘ch
informací pro kaÏd˘ tisk. Dvû moÏné ‰íﬁky tiskové
hlavy (32 mm a 53 mm) umoÏÀují pokrytí celé ﬁady
oblastí tisku.

Osvûdãená technologie
„vodicích trnÛ" eliminuje
prostoje související
s pﬁeru‰ením pásky

Dvû moÏné ‰íﬁky tiskové hlavy (32 mm a 53 mm) umoÏÀují
pokrytí celé ﬁady oblastí tisku pﬁi rozli‰ení 300 dpi

EKOLOGIâTùJ·Í VLASTNOSTI
Závazek a investice firmy Domino pﬁi správn˘ch ekologick˘ch postupech znamenají, Ïe ãasto pﬁevy‰ujeme nároãné vládní, prÛmyslové a podnikové normy
a naﬁízení.
Minimalizujeme spotﬁebu pﬁírodních zdrojÛ a energie a vytváﬁení odpadu.
Kromû toho na‰e produkty splÀují RoHS a OEEZ, takÏe jsou recyklovatelné.

Rychlá, snadná a bezchybná zmûna úlohy pomocí v˘bûru zpráv
WYSIWYG.
Pomocí vestavûné funkce pro tvorbu etiket mÛÏete vytváﬁet formáty kódÛ na lince. Pﬁípadnû je mÛÏete navrhovat na poãítaãi pomocí EasyDesign nebo jin˘ch kompatibilních programÛ pro tvorbu etiket a pﬁenést je pﬁes USB nebo Ethernet.

● KOMPAKTNÍ

NejniÏ‰í provozní náklady – díky pohonu
pásky i-Tech

Mal˘ napájecí zdroj, nûkolik kabelÛ a moÏnost ovládat více tiskáren z jednoho rozhraní, také pﬁispívá k v˘znamnému omezení
ãasu, nákladÛ a sloÏitosti montáÏe.

Optimální rychlost v˘mûny zaji‰tûna zakládáním
pásky v kazetû a rychlou kalibrací.

● INTELIGENTNÍ

Pohon pásky Domino i-Tech nabízí 4 nastavení
pásky vãetnû „ekonomického reÏimu", kter˘ umoÏÀuje sníÏení spotﬁeby pásky aÏ o 60 % – bez ovlivnûní
jakosti tisku. A také sníÏení nákladÛ na pásku, ãímÏ
se zv˘‰í efektivní délka role pásky a v˘raznû se sníÏí
náklady spojené s v˘mûnami pásky.

● SPOLEHLIVÁ

V220i
Inovativní design umoÏnil 40% sníÏení hmotnosti (ve srovnání s pﬁedchozími modely), coÏ napomáhá pﬁi minimalizaci dopadu na Ïivotní prostﬁedí. Navíc tím, Ïe umoÏÀuje sníÏení spotﬁeby
pásky aÏ o 60 % a nepotﬁebuje stlaãen˘ vzduch.

QuickStep je na‰e zjednodu‰ené uÏivatelské rozhraní pro snadné ovládání a hlá‰ení o stavu. Îádná sloÏitá menu nebo parametry, staãí zadat úlohu a mÛÏete tisknout.

V220i je kompaktní, proto ji lze pﬁizpÛsobit pro vût‰inu stávajících termotransferov˘ch drÏákÛ pomocí jednoduchého adaptéru.

● EKONOMICKÁ

Pohon pásky
i-Tech sniÏuje
spotﬁebu pásky
aÏ o 60 %

Rychlá a snadná instalace

Prostoje zpÛsobené pﬁeru‰ením pásky jsou prakticky vylouãeny díky unikátním vodicím trnÛm i-Tech,
které trvale udrÏují napûtí pásky. Kromû toho systém
nepotﬁebuje stlaãen˘ vzduch, coÏ znamená dal‰í zv˘‰ení spolehlivosti a sníÏení provozních nákladÛ.

Na‰e jedineãná technologie ovládání hlavy AutoAlign zjednodu‰uje instalaci automatick˘m ustavením tiskové hlavy do optimální polohy – není nutno pouÏít podloÏky nebo nástroje. Tisková hlava se ovládá elektronicky, proto není nutno pouÏívat
stlaãen˘ vzduch.

