SISTEM DE IMPRIMARE SI APLICARE A ETICHETELOR

AP150

Sistem de imprimare si aplicare a etichetelor de 110 mm
AP150 e un aplicator automat de etichete cu motor de imprimanta
Zebra ZE500
Acest produs este folosit la finalul liniei de producție, unde este
necesara aplicarea etichetelor pe cutii sau direct pe produse in
mod rapid si automatic.
Eticheta poate fi aplicată pe suprafața superioara inferioară sau
pe lateral, cu modalitatea „jet de aer” pe obiecte statice sau in
mișcare.
Se poate opta fața de modelul baza pentru un piston cu cursă
superioară. Datorită unui senzor optic triunghiular e in măsura
sa adapteze lungimea cursei pistonului pentru a adapta lungimea
acestuia distantei fata de obiectul care trebuie etichetat.
Față de alte modele, AP150 e disponibil in două versiuni, dreapta
sau stanga și poate fi dotat cu un braț oscilant pentru aplicarea
frontală.
In versiunea RFID este integrată și funcția de eliminare automată
a Tag-urilor necodificate.

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

VITEZA DE APLICARE
Pana la 60 etichete/minut

DIMENSIUNE ETICHETA
Min 19X19 mm, Max 110X160 mm

PRECIZIE
+/- 1mm

DISTANTA DE APLICARE A JETULUI
O distanta pana la 50mm (depinde de dimensiunile etichetelor)

DISPLAY
Display mobil, LCD retro-iluminat cu 40 caractere

ROLUITORUL
Acționat de un motor pas cu pas/ controlat de microprocesor

CURSA CAPULUI DE APLICARE
Depășește cu 200 mm placa de suport in modelele bază
E poate opta si pentru modele care depășesc pana la 450 mm

INTERFAȚA
Conector „D” cu 25 pin cu semnale I/O optoisolati sau contacte curate
ALIMENTARE ELECTRICĂ
Alimentare compatibili PFC, 90-265 VAC; 48-62 HZ
MEDIU DE LUCRU
Temperatura 5-35°C, umiditate relativa 20-90% (fără condens)
DIMENSIUNI ROL
Diametru pana la 300 mm.

ALIMENTARE PNEUMATICA
Aer sec si curat, presiune 0.6-0.8 Mpa
GREUTATE
In jur de 35 kg
CONTROL
Panel de control cu 5 taste, port USB pentru configurarea si controlarea la
distanta a grupului aplicator.
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