SISTEM DE IMPRIMARE SI APLICARE A ETICHETELOR

AP120

Sistem de aplicare etichete pre-imprimate
Sistem de aplicare etichete pre-imprimate
AP120 e un aplicator de etichete pre- imprimate de înaltă
performanța. Datorita faptului ca folosește două
motoare
controlate pas cu pas de carduri cu microprocesoare, unește
rapiditatea cu precizia.
E posibila folosirea rolelor de etichete cu diametru pana la 300
mm si lungime maxima de 120 mm. Rolarea făcută pas cu pas
menține constantă tensiunea hârtiei fără a fi nevoie de reglări
mecanice.
Acest sistem este folosit la finalul liniei de producție, unde este
necesara aplicarea etichetelor pe cutii în mod automat.
Eticheta poate fi aplicată pe lateral, pe partea inferioară sau
superioară, cu modalitatea „jet de aer”, pe obiectele statice sau in
mișcare. La cerere poate fi dotată cu o cursa mai lungă și senzor
optic triunghiular pentru a putea adapta lungimea cursei la
distanța obiectului care trebuie etichetat. Disponibil in versiune
cu braț oscilant pentru aplicare frontală in versiune dreapta sau
stânga.

CARACTERISTICI GENERALE
CURSA PLĂCII
240 mm standard pana la 490 mm opțional

VITEZA DE APLICARE
Pana la 80 etichete/minut

DIMENSIUNEA ETICHETEI
Min 19x19 mm, Max 120X160 mm

PRECIZIE
+/- 1 mm

DISTANTA DE APLICARE A JETULUI
Pana la 50 mm (depinde de dimensiune etichetelor)

DISPLAY
Cristale lichide, 2 linii/16 caractere retro iluminate
2 Led-uri pentru semnalare

DERULATOR
Acționat de un motor pas cu pas/ controlat de un microprocesor
INTERFAȚĂ
Conector „D” de 25 pin cu semnale I/O optoizolati sau contacte curate
ALIMENTARE ELECTRICA
90-240 VAC, 50-440 Hz cu întrerupător automat, 120W Max
MEDIU DE LUCRU
Temperatura 5-35°C, umiditate intre 20-90% (fără condensare)
DIMENSIUNI ROLE
Cu diametru pana la 300 mm

CURSA CAPULUI DE APLICARE
Poate depăși placa de suport cu 210 mm in modele baza.
Se poate opta si pentru modelul cu 460 mm
ALIMENTARE PNEUMATICA
Aer sec si curat, presiune 0.6-0.8 Mpa
GREUTATE
In jur de 30kg
CONTROL
Panel de comanda cu 5 butoane, port USB pentru configurare si
controlare de la distanța grupul aplicatorilor
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