
Domino G-Serie i-Tech
thermische inkjetprinters
De modulaire oplossing voor printen met hoge resolutie

Scan de code voor meer informatie 
over de Domino G-Serie

Flexibel printen met innovatieve inkten. De intelligente 
codeeroplossing waarmee u uw productie efficiënter maakt.



Veelzijdig coderen nu nog eenvoudiger 

Ervaring en innovatie gaan hand in hand met de 
G-Serie i-Tech printsystemen van Domino.
Bent u op zoek naar een betrouwbare en flexibele 
codeeroplossing die makkelijk te integreren is in uw 
productielijn en ook hoge resolutieprints op hoge 
snelheid produceert? Dan bent u met onze G-Serie 
aan het juiste adres. 
Het modulaire ontwerp groeit met uw wensen mee: 
meerdere productielijnen bedienen of een groter 
formaat print. U past simpelweg uw printerinstellingen 
aan op uw productievereisten.
Intelligent i-Tech kenmerken en de slimme cartridge-
functies garanderen een eenvoudige bediening, 
verbetering van de productieplanning en minder 
fouten, waardoor u tijd en geld bespaart.
Omdat G-Serie controllers geen essentieel regelmatig  
onderhoud vergen, verbetert uw lijnefficiency drastisch.

 Groen beleid
Domino’s toewijding en investering in een gedegen milieubewuste 
aanpak betekent dat we regelmatig verder gaan. We gaan verder 
dan de regelgeving en we voldoen aan meer dan de steeds 
verdergaande bestuurs-, industriële- en bedrijfsstandaarden. 
Wij streven naar een minimaal gebruik van natuurlijke bronnen 
en energie en naar het beperken van afval. Voor zover van 
toepassing voldoen onze producten aan RoHS en WEEE en zijn 
dus recyclebaar.

Oneindig veel toepassingen

Op hoge kwaliteit coderen met een uitstekende 
hechting, lichtvastheid en krasbestendigheid, op een 
uitgebreid scala poreuze, semi-poreuze en niet-
poreuze ondergronden. Supersnelle droogtijden 
voor een perfect heldere codering bij hoge 
productiesnelheden. Combinaties van alfanumerieke 
tekst, barcodes en 2D-datamatrixcodes zorgen voor 
een betere traceerbaarheid. Inkten met certificering 
voor veilig gebruik op voedselverpakkingen.



Efficiënt

Geen enkele andere TIJ-
printoplossing biedt u handige, 
verwisselbare cartridges met de 
uniek samengestelde inkten van 
Domino. U print schoon, efficiënt, 
betrouwbaar en onderhoudsvrij.

Lage operationele kosten – lage kosten per print

Hoge resolutie,  
hoge printsnelheid 

De G-Serie i-Tech print machineleesbare codes in hoge resolutie  
(van 60 dpi tot 600 dpi) voor een betere traceerbaarheid.

Bij uitstek geschikt voor industriële omgevingen die vragen  
om coderingen in hoge kwaliteit bij hoge lijnsnelheden  
en in veeleisende toepassingen. 

Optimaal

Domino heeft verschillende inkten 
ontwikkeld op basis van water en 
ethanol. Iedere inkt heeft andere 
eigenschappen en voordelen. Zo is 
er altijd een inkt geschikt voor uw 
ondergrond. Hoogwaardige inkten 
en printkoppen zijn geoptimaliseerd 
voor een hoge printkwaliteit en een 
groot aantal prints per cartridge. 

Voorspelbaar 

Wanneer u de code hebt 
geladen in de controller, kunt 
u het totaal aantal prints per 
cartridge weergeven op de 
gebruikersinterface. U maakt 
een accurate schatting van de 
inktkosten voor elke code: logo’s, 
alfanumerieke tekst, barcodes  
of 2D-datamatrixcodes.

Veelzijdig

Onze ruime ervaring met 
industriële inkten maakt de 
G-Serie i-Tech printers de 
perfecte keuze voor de meeste 
verpakkingsmaterialen, zowel 
poreus als niet-poreus.

Prestatiegericht

De vele soorten inkten en hoge 
printkwaliteit maken de G-Serie 
i-Tech uitermate geschikt voor 
snelle flow-wrap-lijnen in de 
voedingsmiddelenindustrie of 
verpakkingslijnen met verschillende 
verpakkingsmaterialen, zoals in de 
sectoren farmaceutica en zelfzorg.

Voor iedere ondergrond een passende inkt

Innovatief 

De AutoSwap-functie 
optimaliseert uw OEE: 
ononderbroken productieruns zijn 
mogelijk met afwisselend printen 
door twee parallelle cartridges. 
Cartridges kunnen op elk geschikt 
moment tijdens continu printen 
worden gewisseld.



Netwerkmogelijkheden 

De controllers van de G-Serie 
kunnen via Ethernet op een 
netwerk worden aangesloten. 
Domino’s applicatie G-View 
Browser biedt eenvoudige 
mogelijkheden voor configuratie 
en besturing op afstand. 
Geautomatiseerde gegevensinvoer, 

berichtselectie en barcodeverificatie 
verbeteren de productieveiligheid, 
de kwaliteit en het gebruiksgemak.

Gemakkelijke installatie

U installeert de G-Serie i-Tech  
gemakkelijk en snel. Ook de  
integratie en configuratie  
zijn uiterst simpel in elke  
productie-omgeving.

Uit te breiden

G-Serie i-Tech is een modulair systeem dat u op verschillende 
manieren kunt samenstellen, zodat het meegroeit met uw productie-
eisen. De controller stuurt tot wel vier printkoppen aan in verschillende 
configuraties. Hij print verschillende coderingen tegelijkertijd 
met verschillende inkten. Dit maakt integratie gemakkelijker en is 
kostentechnisch zeer interessant.

U kiest simpelweg de instelling die bij u past. Van één printkop voor 
eenvoudige toepassingen tot vier printkoppen voor zeer complexe 
toepassingen, waar u op vier productielijnen meerdere berichten wilt printen. 

Iedere printkop kan tot vier regels tekst, barcodes, 2D matrixcodes en 
logo’s printen – met de meerkopsinstelling print u grote en complexe 
grafische afbeeldingen. 

Eenvoudig in gebruik

Aanmaken van printberichten en de 
bediening zijn intuïtief en eenvoudig 
met onze toonaangevende 
QuickDesign-software of 
rechtstreeks met de ingebouwde 
functies. Printberichten bewerkt u 
tijdens productieruns dus zonder 
stilstand (maximale uptime).

Schone technologie

Cartridges verwisselt u eenvoudig, 
snel en schoon. G-Serie i-Tech 
is de ideale oplossing voor 
voedingsmiddelen, farmaceutica 
en gezondheidszorg voor zowel 
primaire als secundaire codering.

Verschillende uitvoeringen voor veel toepassingen

Eenvoudig in gebruik, nauwelijks onderhoud



Automatische controller: 
detecteert het inkttype en houdt 
verbruiksgegevens van de cartridge 
bij. Manuele handelingen zijn hierdoor 
overbodig

Eenvoudig te integreren: 
gebruik van compacte 
controllers en printkoppen 
met ruime keuze uit flexibele 
montageopties

Automatische sensor ‘cartridge aanwezig’: 
nooit meer fout geplaatste cartridges of 
productieruns zonder printcartridges

Gebruikersvriendelijk: LCD-scherm, 
met volledig QWERTY-toetsenbord en 
ingebouwde ontwerpmogelijkheden voor 
printberichten. Voor extra beveiliging kan 
het toetsenbord met een wachtwoord 
worden vergrendeld

Controller: aansturing tot 
vier printkoppen

AutoSwap-functie:  continu 
printen tijdens het wisselen 
van cartridges voor een 
ononderbroken productie

Detectie inktniveau: realtime 
inktbeheer en betere prestaties, 
meer uptime en efficiënter 
inktverbruik

i-Tech cartridge: volg de 
kwaliteit van de cartridge en 
spoor snel fouten op via het 
interface-alarm

OEM Board

Het OEM-board is specifiek ontworpen voor machinebouwers (OEM’s) en 
integratiespecialisten. Het G320i OEM-board kan in de OEM-apparatuur en 
andere installaties worden geïntegreerd. De controller kan geconfigureerd en 
geprogrammeerd worden voor een naadloze samenwerking met het doelsysteem 
en is geschikt voor gebruik in HMI-besturingsomgevingen.  

Iedere OEM-controller kan 4 printkoppen in 4 verschillende printgroepinstellingen 
besturen. Dit biedt OEM’s een keur aan configuratiemogelijkheden  
die nergens anders verkrijgbaar zijn. 

Met het G320i OEM-board bent u klaar  
voor opkomende wet- en regelgeving op  
het gebied van item level serialisatie  
of unieke productidentificatie  
(b.v. de EU-richtlijn tegen het  
vervalsen van medicijnen).

De G-Serie i-Tech in vogelvlucht
intelligent Technology
Alle i-Tech componenten voor een flexibel en 
betrouwbaar printsysteem.



Technische specificaties:
 i-Tech controllers  Gx30i Gx20i 

 Geconfigureerd als:  G130i G230i  G220i G320i / G320i OEM Board

 i-Tech printkoppen
 Aantal printkoppen per controller 2  2  4 4
 Aantal printgroepen per controller 2  2  2 4
 Printsnelheid Van 300 m/min bij 60 dpi tot 30 m/min bij 600 dpi  

 Maximale printhoogte   25.4 mm    50.8 mm
   (2 x 12.7 mm)   (4 x 12.7  mm) 

 Grafische elementen (monochrome bitmaps) Ja   Ja Ja  Ja

 Extern geheugen  USB   LCD-scherm, WYSIWYG-invoer

 Gebruikersinterface  Grafisch TFT WYSIWYG   Grafisch LCD, WYSIWYG

 Interfaces Protocol:   Ethernet Protocols:   Ethernet, RS232 Protocollen: 
  Modbus TCP  Modbus, Dynamark   Modbus TRU en TCP, Dynamark 

 Besturingstalen Nederlands, Frans, Engels, Duits, Pools, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Zweeds, Tsjechisch, Russisch,  
  Hongaars, Servisch, Lets, Turks, Chinees en Koreaans.

 Barcodes en 2D-codes Alleen 1D-barcodes:  EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, UPC-E, Code39, EAN128, Code128, ITF14,  
  EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Interleaved 2/5, Datamatrix GS1-128   

  EAN-128, Code 128, ITF-14, Interleaved 2/5 Extra barcodebibliotheek met barcodes zoals; 
    QR-code, GS1 databar, PNN-code, PDF417 en vele andere

 Lettertypen Arial Unicode   Alle letterformaten. Standaard arial en courier.  
  alle groottes  Andere true type fonts zijn in te laden.

 Afmetingen– Controller Lengte: 270 mm Lengte: 340 mm Lengte: 356 mm
  Breedte: 100 mm Breedte: 340 mm Breedte: 115 mm
  Diepte: 250 mm Diepte: 139 mm Diepte: 226 mm
  Gewicht: 3 kg Gewicht: 10 kg, Gewicht: 2.5 kg

 Standaard printkop Breedte: 28.6 mm  Diepte: 95 mm  Lengte: 222 mm
 Low profile printkop  Breedte: 56.9 mm  Diepte: 50 mm  Lengte: 152 mm 
 Kabellengte printkop 5, 10, 25 m leverbaar

 Inkten  Op waterbasis (BK651) op basis van oplosmiddel (solvent): BK107.  Andere inkten en kleuren leverbaar (rood, groen en blauw)

 Input & Output
 Productdetectie inputs   4 (NPN/ PNP / 24V) configureerbaar  8 (NPN/ PNP / 24V) configureerbaar
    4 (24V) configureerbaar   8 (24V) configureerbaar

 Digitale outputs Configureerbare inputs/ outputs zoals: klaar om te printen, printrichting, printer  
  in gebruik, alarm, inktcartridge laag, inktcartridge leeg, cartridge aanwezig

 Productsnelheidsdetectie  1 (RS422 Shaft Encoder input) 2 (RS422 Shaft Encoder inputs) 

 G-Serie i-Tech kenmerken  Automatische inktdetectie, inktniveausensor op cartridge chip, cartridge aanwezig, kwaliteitscheck inkt cartridge AutoSwap

 Serialisatie niet ondersteund Serialisatie-gereed (bv. FMD, SFDA, DQSA, ANVISA) 
   Kan als onderdeel van een systeem volgens 21 CFR Part 11 worden geïntegreerd

 Productspecificaties
 Constructie   Gepoederd staal   Gepoederd staal
 Spanning   100 - 240 VAC   100 - 240 VAC
 Frequentie   50 - 60 Hz   50 - 60 Hz
 Stroomsterkte   0.8 - 0.56 A   1.2 - 0.4 A
 Bedrijfstemperatuur  0 - 50 °C   0 - 50 °C
 Relatieve vochtigheid 20 - 80% niet-condenserend 10 °C stijging per uur 20 - 80% niet-condenserend 10 °C stijging per uur

 IP-classificatie  30  54  Geen IP-classificatie

Controller G130/230i Controller G220/320i
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Standaard printkop

Mounting Holes
3X M4x0.7
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Low profile printkop

Low profile printkop  
- front connectie

Low profile printkop  
- top connectie

GSiNL/0216 Wij behouden ons het recht voor om het ontwerp of de specificaties zonder bericht vooraf te wijzigen.  
 Informatie in deze folder is van algemene aard en klanten moeten altijd nagaan of dit ook geldt voor hun specifieke omstandigheden.
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Zijaanzicht rechts

uitlijn pinnen

cartridge houder
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Bevestigingsgaten
3X M4x0.7


