SISTEM DE IMPRIMARE SI APLICARE A ETICHETELOR

AP4M

Sistem de imprimare si aplicare a etichetelor de 110 mm.
AP4M e un grup de aplicare automată a etichetelor cu
imprimanta de transfer termic Zebra ZT400 integrată.
Acest sistem este folosit la finalul liniei de producție
unde este necesară aplicarea etichetelor pe cutii, paleți
sau produse individuale.
Eticheta poate fi aplicată pe partea superioară, inferioară
sau laterală, cu modalitatea ”jet de aer” pe obiecte in
mișcare sau statice.
Ca opțiune la modelul de baza, aplicatorul poate fi dotat
de un piston de cursă superioară. Datorită adăugării
unui senzor optic triunghiular pistonul se poate adapta
la lungimea cursei și la distanța obiectulului care trebuie
sa fie etichetat.
P4M e disponibil si cu braț oscilant.

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

VITEZA DE APLICARE
Cu o viteza de pana la 25 etichete/minut

DIMENSIUNI ETICHETE
Min 19x19 mm, Max 110x160 mm

PRECIZIE
+/- 1mm

DISTANTA SUFLĂRII „JETULUI DE AER”
Pana la 50 mm (depinde de dimensiune etichetei)

DISPLAY
5 Led pentru a vizualiza statutul senzorilor si a acționarilor

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

CURSA CAPULUI DE APLICARE
85 mm de cursă utila in plus fata de placa de suport in modelele baza
Pana la 335 mm opțional

INTERFAȚA
Conector „D” cu 25 pin cu semnal I/O optoizolat sau contacte curate
ALIMENTARE ELECTRICA
Alimentare compatibila PFC, 90-265 Vac; 48-62HZ
AMBIENT
Temperatura intre 5-35° C, umiditate intre 20 si 90% (fără condens)
DIMENSIUNI ROL
Cu un diametru de maxim 300mm

ALIMENTARE PNEUMATICA
Aer sec si curat, presiune 0.6-0.8 Mpa
GREUTATE
Aproximativ 35kg
PANOU DE CONTROL
Butoane de start si reset - 2 timer pentru a controla timpii, 4 dip-swich
pentru a selecționarea modalității de funcționare
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