Domino C-Série
PrÛmyslové oznaãovací zaﬁízení pro popis sav˘ch materiálÛ
Spolehlivá volba pro tisk kvalitních ãárov˘ch kódÛ, textÛ a grafik na obalové materiály.
Zaﬁízení je schopno znaãit reáln˘ ãas a variabilní data pﬁímo na v˘robky. Domino C-Série
umoÏÀuje tisk: v mnoha ﬁádcích, grafiku a ve‰keré ãárové kódy vãetnû EAN, UCC a ITF 14.
C- Série pouÏívá pigmentové inkousty, které zaruãují v˘razn˘ kontrast dokonce i na hnûdé kartony.

Domino C-Série
maximalizuje úsporu nákladÛ

Vysoká spolehlivost
a nenároãná údrÏba

● Ve‰kerá

● Kompaktní

grafika, ãárové kódy a text mohou b˘t tisknuty na
ãisté kartony v závislosti na jejich potﬁebném mnoÏství.
Toto eliminuje potﬁebu pﬁedti‰tûn˘ch obalÛ a zjednodu‰uje plánování skladu.
● UmoÏÀuje vytváﬁet tisk s vysokou rozli‰ovací schopností
pﬁímo na kartony, eliminuje potﬁebu etiket, pﬁiná‰í v˘razné cenové úspory (30–80 %) a zvy‰uje efektivitu.
● Pro zadávaní nov˘ch textÛ není zapotﬁebí externí ﬁídící
jednotky ani PC, staãí jednodu‰e zadat text a tisknout.

Jednoduchá instalace a pouÏití
● Vzhledem

k velikosti a kompaktnosti systému je instalace
velice jednoduchá.
● Osvícen˘ LCD displej je velice dobﬁe ãiteln˘.
● Ovládání a zadávání nov˘ch textÛ se provádí pomocí
membránové klávesnice.
● Praktické rozloÏení ovládacích kláves umoÏÀuje jednoduché ovládání zaﬁízení.
● Automatická signalizace pﬁedem upozorÀuje na potﬁebu
doplnûní inkoustu.
● Provedení s externí hlavou je ideální pﬁedev‰ím pro popis
„tray“ kartonÛ.
● Zaﬁízení podporuje ve‰keré jazykové mutace.
● Tisky na jiné porézní materiály ve stavebním prÛmyslu.

a robustní design je uãen pﬁedev‰ím
do prÛmyslového prostﬁedí.
● Integrovaná tisková hlava a uÏivatelsk˘ interface
byly navrÏeny jako kompaktní jednotka, coÏ zaruãuje komplexní ochranu zaﬁízení.
● Vlastní tlakov˘ inkoustov˘ systém zaruãuje spolehliv˘ pﬁívod inkoustu a maximální provozní
schopnost

Domino C-Série
PrÛmyslové oznaãovací zaﬁízení pro popis sav˘ch materiálÛ
Pﬁíslu‰enství

Ukázky tisku

● Dopravník
● Nábûhová li‰ta

pro vymezení
konstantní vzdálenosti
● Externí fotobuÀka
● Inkrementální ãidlo
● Svûteln˘ alarm

Technická specifikace:
Maximální v˘‰ka popisu

C 6000+

C3000+

C1000+

70mm

35 mm

17 mm

V˘‰ka písma

v závislosti na v˘‰ce tiskového pole

UloÏené zprávy
Hmotnost zaﬁízení

100x4 ﬁádky 200 znakÛ na ﬁádku
10,0kg

9,0kg

Teplota pracovního prostﬁedí

5 aÏ 45 °C

Vlhkost pracovního prostﬁedí

10% aÏ 90% nekondenzující vlhkost

Elektrické napájení
Popisovací inkoust
Verze s v˘suvnou hlavou

90-240V

50-60Hz

8,0kg

jednofázové

olejová báze
1 litr
200ml/1litr
200ml
jednorázové náplnû v barvû,ãerná, modrá,ãervená, zelená
C6000i

C3000x

Konstrukce

Nerezová ocel

Interface

Grafické LCD

C1000x

144 m/min, dpi v závislosti na rychlosti. 54m/min – 200 dpi
(doporuãeno pro tisk ãárov˘ch kódÛ )

Maximální rychlost
MoÏnost ovládání

RS232, Ethernet
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