
Domino A-Series
Inkoustová tiskárna mal˘ch znakÛ
Nová fiada tiskáren A-Series je ideálnû navrÏena tak, aby bylo dosaÏeno 
maximální spolehlivosti i v nejtûÏ‰ích provozních podmínkách.
Pfiedností tûchto tiskáren je nová integrovaná elektronika, spolehliv˘ fiídící SW,
zdokonalen˘ inkoustov˘ systém, rychlé a jednoduché uÏivatelské rozhranní.

220 – V¯KONNOST

● aÏ 5 fiádkÛ tisku, matrice 5 x 5 aÏ 32 x …. bodÛ 

● tryska 60 mikronÛ

● vysoká rychlost tisku aÏ 325 m/min

● tisk kódÛ EAN, 1D, 2D (Datamatrix)

● fiízení tiskárny pfies webové rozhraní

● jednoduché moÏnosti pfiipojení pomocí Ethernet

Popis tiskárny

Tiskárna A-Series je uzavfiena v kompaktní 
nerezové skfiíni (nerezová ocel 304, IP krytí 55) 
o rozmûrech 244 x 468 x 650 mm.Váha celkovû 
23 kg. Membránová klávesnice. Délka kabelu 
vedení popisovací hlavy je 3 m.Teplota pracovního 
prostfiedí je v rozmezí +5 aÏ 45 °C a relativní 
vlhkosti 10 aÏ 90%.

● patentované uzavfiení trysky v tiskové hlavû 

● plnû automatick˘ proplach inkoustového systému

● inkoustové náplnû se dodávají v uzavfien˘ch  

plastov˘ch cartridgích 

● vysoká odolnost proti v˘padkÛm elektrické 

energie a kolísání napûtí 

● skfiíÀ je vyrobena z nerezové oceli 

● vícejazyãné uÏivatelské rozhraní

● snadná instalace

120 – JEDNODUCHOST

● aÏ 3 fiádky tisku, matrice 5 x 5 aÏ 21 x … bodÛ

● tryska 60 mikronÛ

● maximální rychlost tisku 148 m/min

● pamûÈ tiskárny o kapacitû 1GB



Technická specifikace
A-SERIES V‰echny rozmûry jsou uvedeny v mm (palcích).

OVLÁDACÍ JEDNOTKA

¤ÍDÍCÍ PANEL Membránová klávesnice

SkfiíÀ: Nerezová ocel 304
Rozmûry: 244 x 468 x 650mm (d x ‰ x v)
Váha: 23 kg

INKOUSTOV¯ SYSTÉM

Kontrola viskozity inkoustu: Automatická
Automatick˘ proplach hlavy: JiÏ ve standardu

TISKOVÁ HLAVA

Délka vedení popisovací hlavy: 3m
MoÏnost zalomené tiskové hlavy: 90°

PROST¤EDÍ

IP krytí: IP55 1992
Teplota pracovního prostfiedí: +5 - 45 °C
Vlhkost pracovního prostfiedí: 10 - 90% nekondenzujcí
Napájení: 100 - 250 V, 47 - 63 Hz

STANDARDNÍ P¤IPOJENÍ

Detektor pohybu v˘robku: NPN/PNP
Inkrementální snímaã: NPN/PNP

P¤ÍSLU·ENSTVÍ 120 220

Svûtelná signalizace: volitelné volitelné
Signalizace poruch: volitelné volitelné
Peltiér: – volitelné
Vzduchov˘ kompresor: volitelné volitelné
User port konektor: – volitelné
90° tisková hlava: – volitelné
tisková hlava kloub 90°: – volitelné
tisková hlava V90°: – volitelné

VZORKY TISKU

UK: Cert. No. FM 13758
BS EN ISO 9001

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

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

www.domino-inkjet.cz
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