aplikátor s tlaèiaròou etikiet

LEGI-AIR 4050

Výhody zariadenia:
- Úspora èasu pri oznaèovaní
- Úspora materiálu, tlaèí sa presný poèet etikiet
- Presná aplikácia etikety
- Eliminácia náhodných chýb
- Zaèlenenie do sofistikovaného systému riadenia
- Spätná dosledovate¾nos

Nová generácia aplikátorov etikiet
Inovovaná koncepcia ovládania umožòuje zariadeniu LEGI-AIR 4050 tlaè a aplikáciu etikiet úplne automaticky v rámci
jednej operácie.
Konzistentná stavebnicová konštrukcia a použitie tlaèových modulov zaisuje splnenie požiadaviek na aplikáciu etikiet a
jednoduché zaèlenenie do existujúceho strojového zariadenia. Zariadenie je pripravené pre RFID kódovanie.

Praktické použitie
V tomto systéme spracováva aplikaèná jednotka formátovanie užívate¾ských dát od rôznych výrobcov tlaèiarní. To
znamená, že pre príslušnú aplikáciu je možné zvoli najvhodnejší tlaèový modul bez zásahu užívate¾a. Celý systém je
ovládaný prostredníctvom rozhrania pripojením RS-232, 422, 485, Ethernet alebo Profibus.

Všestrannos
LEGI-AIR 4050 umožòuje použitie rôznych štandardných aplikátorov a taktiež použitie RFID aplikácií.
Aplikátor aplikuje v režime „Tamp-blow" a k výberu je nieko¾ko typov tlaèových modulov. K dispozícii je tiež celý rad
jednotlivých riešení vïaka tomu, že štandardné vybavenie zariadenia umožòuje ¾ubovo¾nú polohu pre aplikáciu a inštaláciu.

Orientácia na užívate¾a
LEGI-AIR 4050 ponúka celý rad ïalších užitoèných funkcií vhodných pre každodenné použitie. Riadiaca jednotka s
textovým displejom sa ovláda jednoducho a aplikátor je možné priamo napoji do Vášho systému.

Spotrebný materiál
Široká škála etikiet umožòuje použitie vo všetkých odvetviach priemyslu.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Alarmové vybavenie
štandardné: hlásenie chýb na displeji
volite¾né: trojfarebná kontrolka alarmu
pripojenie do PLC

Technológie tlaèe
Termotransfer alebo termodirect
Rozlíšenie tlaèe
8 bodov/mm (203 dpi)
12 bodov/mm (300 dpi)
24 bodov/mm (600 dpi)

Rýchlos aplikácie
V závislosti na ve¾kosti etikety, zmene textu a dåžke zdvihu
je možné spracova až 40 etikiet za minútu.

Rýchlos tlaèe
až 400 mm za sekundu (pod¾a typu použitej tlaèiarne)
Ve¾kos etikiet (mm)
max.: 160 x 120
120 x 160
min:
19 x 19

Spotreba stlaèeného vzduchu
2 l na jeden aplikaèný cyklus, v závislosti na ve¾kosti
etikety, type aplikátora a nastavenia
Prívod tlakového vzduchu
6 bar; stlaèený vzduch musí by èistý, suchý a bez obsahu
olejových èastíc

Medzera medzi etiketami
minimálne 3 mm

Rozmery (D x V x Š)
550 x 585 x 770 mm

Návin etikiet
priemer 300 mm
dåžka
až 450 metrov
dutinka 76 mm (3")
vonkajšie odvíjanie (volite¾né vnútorné odvíjanie)
Dátové rozhranie
RS232, RS422, RS485, Ethernet
Volite¾né: Profibus
Presnos aplikácie
až ± 1 mm na nehybnom produkte (v závislosti na
vzdialenosti aplikácie, typu aplikátora a druhu etikety)

Hmotnos
Od 75 kg (v závislosti na type)
Napájanie
230 V str., 50 Hz, 5 A
Pracovné podmienky
teplota: 10 °C - 35 °C, 15 až 85 % relatívna vlhkos, bez
kondenzácie
(viï samostatný leták venovaný tlaèovým modulom)
Certifikáty
Znaèka CE

Aktivácia aplikátora tlaèe
hostite¾ské pripojenie, reflexné tlaèidlo, svetelná bariéra,
indukèné alebo kapacitné senzory, výstupný mikrospínaè,
PLC vstup

Volite¾né možnosti
- 90° rotaèný aplikaèný prvok
- aplikácia okolo hrany
- dvojstranná aplikácia
- jednostranná aplikácia s extra dlhým zdvihom
- rýchla dvojstranná aplikácia na krabice
- lineárny aplikátor so zdvihom až do 1200 mm
- vysokorýchlostný lineárny aplikátor s krátkym zdvihom
- aplikátor s vákuovým pásom
- etikety RFID
- rýchla výmena
- aplikaèný prvok ovládaný pružinou (Gimbal)
- trojfarebná kontrolka alarmu
- ochranný kryt pre inštalácie v obzvláš nároèných podmienkach
- 10,4" dotykový displej
- pripojenie Profibus
- modul GSM
- identifikaèný skener
- kontrolný skener
- èítaèka RFID
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