
Nová rada aplikátorov etikiet

Praktické použitie

Všestrannos�

Aplikátor Alpha Compact je vysoko spo¾ahlivé zariadenie aj pre tie najnároènejšie priemyselné podmienky. Stabilne a 
presne aplikuje predtlaèené etikety na výrobky. Etiketa je aplikovaná priamo vo výrobnej linke, èo zais�uje vysokú 
produktivitu a výkon. 
Alpha Compact môže k ovládaniu používa� jednoduchší panel alebo dispej s ovládacími tlaèidlami s rozšíreným prístupom 
do menu. Optimalizuje prevádzkové náklady.

 
Jednoduchá príprava a zaèlenenie do výrobnej linky, jednoduché použitie a bezproblémové zálohovanie dát pomocou 
pripojenia 
PC cez USB

- až 30 možností nastavenie rôznych parametrov znaèenia
- jednoduché ovládanie aplikátora pomocou tlaèidiel START a STOP
- bezproblémové zavádzanie rolky etikiet
- regulácia rýchlosti
- senzor kalibrácie s pamä�ou
- zálohovanie dát a informácií
- jednoduchý prenos parametrov medzi aplikátormi Alpha Compact
- znaèenie na rôznych výrobných linkách a pracovných miestach

Výhody zariadenia: 

- 
- 

- viacjazyèné operaèné menu
- USB rozhranie
- vysoká spo¾ahlivos� a výkon
- kontinuálna regulácia rýchlosti

kontrola návinu etikiet
modulárne užívate¾ské rozhranie:

     - ovládací panel
     - displej
     - pripojenie k PC

automatický aplikátor        APLPHA COMPACTautomatický aplikátor        APLPHA COMPACT



Ve kos  etikiet (mm) 

Návin etikiet

Aplikaèný cyklus

Maximálna rýchlos� aplikácie

Presnos� aplikácie

Mechanická konštrukcia

Kalibrácia

¾ �
max: 120 x 300
min:      10 x 20 

max. vonkajší priemer 300 mm 
priemer dutinky   76 mm (3")

až 600 etikiet/min (v závislosti od ve¾kosti etikiet)

až 50 m/min (v závislosti od ve¾kosti etikiet)

+ / - 0,8 mm

vylepšenie vlastností prevíjania s max. šírkou etikety 
a max. rýchlos�ou

- kalibrácia samostatným tlaèidlom
- automatická detekcia chýbajúcich etikiet
- regulácia rýchlosti poèas prevádzky

Pripojenie

Panel

Displej

USB: 
- pripojenie k PC
- èítanie a zápis parametrov
- hlásenie stavu
- oznámenie chýb

Senzory:
- výrobku 
- etikety
- hlásenie nízkeho stavu etikiet
- svetelná signalizácia

- ovládanie pomocou 2 ks otoèných koliesok 
(potenciometrické ovládaèe) a 4 ks tlaèidiel

- signalizácia stavu aplikátora
- umožòuje jednoduché nastavenie aplikátora
- pri použití panelu nie je možné použi� rýchlostný snímaè

- rozšírené nastavenie parametrov vidite¾ných na displeji
- jednoduché ovládanie pomocou 3 tlaèidiel
- signalizácia stavu aplikátora
- viacjazyèný návod k obsluhe

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napájanie:         
Spotreba:      
Rozmery (V x Š x H) :  
Hmotnos
Pracovné podmienky: 

230 V str., 50 Hz
160 W 
590 x 715 x 310 mm 
od 22 kg (v závislosti na verzii) 
teplota: 10 °C - 38 °C, 20 až 90 % relatívna vlhkos�, bez kondenzácie   
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BOTTLING PRINTING s.r.o., Podtureò 270 
033 01 Liptovský Hrádok

Tel.: +421 445 280 234
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