aplikátor etikiet

HERMA basic

HERMA basic - aplikátor etikiet
Aplikátor HERMA basic je spo¾ahlivým a zároveò aj vhodným ekonomickým riešením pre štandardné
aplikovanie.
Vïaka špièkovej technológii vyvinutej spoloènosou HERMA, aplikátor HERMA basic ponúka
vysokokvalitné vlastnosti prièom umožòuje vïaka totožnému rozhraniu využi rôzne alternatívne
riešenia aplikátorov od spoloènosti HERMA a to pod¾a špecifických požiadaviek užívate¾a.

Spoloènos HERMA, európsky výrobca vysokokvalitných etiketovacích zariadení predstavuje inovovaný
aplikátor HERMA basic. Zariadenie, ktoré dokáže presne aplikova etikety o rozmeroch od 12x12 mm do
160x400mm, prièom umožòuje nastavenie rýchlosti aplikovania až do 25 m/min.
Ovládací panel s preh¾adným dispejom ponúka obsluhe efektívne a preh¾adné nastavenie aplikátora. Vynikajúca
spo¾ahlivos, jednoduchá údržba, dostupnos všetkých náhradných dielov ako aj optimalizované náklady sú
charakteristikou èrtou aplikátora HERMA basic.
HERMA basic má aj všestranné využitie z dôvodu identickej montáže a rovnako uložených upevòovacích otvorov
ako ponúka aplikátor Herma 500.
HERMA bacis môže by integrovaná do nových aj existujúcich výrobných liniek a etiketovacích staníc špeciálne
vyvinutých pod¾a individuálnych požiadaviek zákazníkov.

Technické údaje

HERMA basic

Model

Herma basic

verzia pravá alebo ¾avá

Špecifikácia etikiet:
Šírka etikiet:
Priemer kotúèa s etiketami:

80 / 160 mm
300 mm

Priemer dutinky kotúèa etikiet:

štandard: 76 mm a volite¾né: 40 a 45 mm

Rýchlos etiketovania:
Presnos aplikovania:
Odvíjanie / návin:
Riadiaca jednotka:
Verzia:

do 25 m/min
+/- 0,8 mm
mechanický
integrovaná v aplikátore
pravá alebo ¾avá

Rozhranie:

start signál, I/O rozhranie,
master enkóder, senzor etikiet,
tlaèiareò, transfer system

Senzor štítkov:
Typ senzora:

fotoelektrický senzor,
FS03 senzor poslednej etikety,

Obsluha:

ovládací panel s displejom,
tlaèidlo pre manuálne podávanie etikiet
výber jazyka,
ovládanie aj s použitím rukavíc

Displej:

displej otoèný o 1800
zobrazenie konfigurovate¾ného parametra

Servisné funkcie:

aktualizácia cez aktivaèný kód

Prevádzkové podmienky:
Sieové napájanie:
Rozsah prevádzkových teplôt:
Krytie:

100 - 240 V AC, 400 W, 50 - 60 Hz
0
10 - 40 C
IP40
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