SYSTEMY

ETYKIETUJĄCE

ETYKIETUJĄCE

ZWIĘKSZANIE EFEKTYWNOŚCI PRODUKCJI POPRZEZ AUTOMATYZACJĘ

JESTEŚMY LIDEREM RYNKU, a naszą specjalnością są:
F leksograficzny, offsetowy i cyfrowy druk
etykiet
Konfekcja etykiet i taśm termo-transferowych
Systemy etykietujące i znakujące
Innowacyjne i kompleksowe rozwiązania
dla PRZEMYSŁU OPAKOWAŃ I LOGISTYKI
Systemy identyfikacji procesów na bazie
kodów kreskowych i RFID
Systemy identyfikacji produktów w łańcuchu dostaw
Identyfikacja osób
Profesjonalny multiplatformowy serwis

•
•
•
•
•
•
•
•

NASZYM MOTTO JEST
SZTUKA IDENTYFIKACJI,
A NADRZĘDNYM CELEM
ZADOWOLENIE KLIENTA
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TAMP-BLOW

WIPE-ON

METODY APLIKACJI

AIR-BLOW

RSC Auto ID działa w branży automatycznej identyfikacji od 1997 roku, a od 2004 roku
jest także konwerterem etykiet i taśm termo-transferowych oraz fleksograficzną, offsetową
i cyfrową drukarnią etykiet i opakowań. Dzięki
doświadczeniu i wiedzy zdobytym przez te
lata, stanowimy unikalne połączenie kompetencji z zakresu kreacji opakowań, systemów
etykietujących i znakujących oraz automatycznej identyfikacji. Nasze innowacyjne rozwiązania bazujące na systemach automatycznej
identyfikacji optymalizują procesy produkcji,
logistyki, dystrybucji i handlu w całej Polsce i za
granicą.

PRINT & APPLY

SYSTEMY ETYKIETUJĄCE

SPIS TREŚCI
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AL122
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LA 3015

5

LA 3115
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LA 3125
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LA 3135
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LA 3155
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LA 3114
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AP122

11

LA 3111
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RSC Z110 E / P
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AP4010 / AP4050
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3138-NV

15

3138-N Merge
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3138-N DAT
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SYSTEM ETYKIETUJĄCY RSC RSC
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AKCESORIA

3138-NV

19

Optymalizacja wewnętrznych procesów technologicznych jest kluczem do sukcesu firmy.
Jednym z takich rozwiązań jest automatyzacja
procesów, która wpływa bezpośrednio na efektywność produkcji. Zastosowanie systemów
etykietujących pozwala na:

• Obniżenie kosztów poprzez automatyzację
etykietowania
• Gwarancję powtarzalności procesu naklejania (precyzja naklejania)
• Integrację z linią produkcyjną – poprzez
•

•

programowalny interfejs lub dodatkowy
sterownik przemysłowy
Dostęp do modułów etykietujących na
zamówienie – przygotowane do specyficznych wymagań klienta (ograniczony dostęp
do produktu, miniaturowe etykiety, kontrola zgodności numeracji serii, komunikacja
z wyspecjalizowanym oprogramowaniem)
Bezpieczeństwo i optymalną organizację
– maszyny wykonane do zabudowy w linii
produkcyjnej lub jako kompletne systemy
wyposażone w przenośniki produktów,
stojaki i osprzęt do aplikatorów oraz osłony.

RSC Auto ID posiada w swojej ofercie systemy
etykietujące na produkty jednostkowe oraz
opakowania zbiorcze. Są to zarówno same
aplikatory, jak i kompletne moduły drukująco-etykietujące umożliwiające nadruk etykiet
w trybie online, a także ich naklejanie, weryfikację jakości naklejonych etykiet (przy zastosowaniu weryfikatora) oraz kontrolę numeracji
(przy zastosowaniu kamer wizyjnych).

Metody aplikacji etykiet dostosowane są do
specyfiki produkcji. Wyróżniamy wśród nich:

WIPE-ON
Polegająca na naklejaniu etykiet pobieranych
z krawędzi odklejania. Metoda ta gwarantuje
dużą precyzję naklejania oraz dużą wydajność
przy braku użycia sprężonego powietrza.

TAMP-BLOW
Naklejanie etykiet polegające na podaniu etykiety na ruchomy stempel, z którego (po przemieszczeniu w pobliże produktu) etykieta jest
wystrzeliwana na produkt za pomocą sprężonego powietrza. W przypadku tej metody brak kontaktu stempla z produktem, a naklejanie etykiet
możliwe jest nawet w trudno dostępnych miejscach oraz na paletach (podwójny ruch stempla).

METODY APLIKACJI

METODY APLIKACJI

AIR-BLOW
Odmiana metody Tamp-Blow różniąca się zerowym skokiem stempla. Jest to bardzo wydajna
metoda, dzięki której brak jest kontaktu z produktem.
Jesteśmy wieloletnim partnerem światowego
lidera systemów etykietujących – firmy Label-Aire, a nasze aplikatory budujemy na komponentach i automatyce cenionych producentów – Festo, Siemens, Mistubishi Electricww
oraz Metalworks.
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APLIKATORY WIPE-ON

RSC AL122

WIPE-ON

• Naklejanie etykiet wstępnie zadrukowanych
• Mechaniczne naklejanie etykiet na przesuwają•
•
•
•
•
•
•
•
•

cy się produkt
Urządzenie przeznaczone do etykietowania powierzchni płaskich i okrągłych
Szybkość etykietowania do 70 m/min
Kompaktowa obudowa (245mm głębokości)
2 panele sterujące do wyboru: prosty z potencjometrami i rozbudowany z LCD
Zasilanie tylko energią elektryczną 230 V
2 wersje aplikatora ze względu na szerokość
etykiet do 120mm i do 180mm
Urządzenie może być doposażone w prostą
drukarkę atramentową
Opcjonalnie: USB do konfiguracji urządzenia,
port IO, lampa 3 kolorowa, czujnik niskiego
stanu etykiet, enkoder
Łatwa konwersja na urządzenie prawo lub lewostronne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Rozmiar etykiet
Szybkość
Dokładność
Etykiety
Wymiary
Waga

4

max. 180 x 2559 mm; min. 20 x 20 mm
do 70 m/min
+/- 1 mm
śr. wewn. 76 mm, śr. zewn. 300 mm
661 mm x 555 mm x 245 mm
21 kg

WIPE-ON

• Naklejanie etykiet wstępnie zadrukowanych
• Mechaniczne naklejanie etykiet na przesuwający
się produkt

• Urządzenie
•
•
•
•
•
•

przeznaczone do etykietowania
powierzchni płaskich i okrągłych
Prosty panel sterujący z LCD
Zasilanie tylko energią elektryczną 230 V
2 wersje aplikatora ze względu na szerokość
etykiet do 120mm i do 180 mm
Urządzenie może być doposażone w prostą
drukarkę atramentową
Opcjonalnie: port IO, lampa 3 kolorowa, czujnik
niskiego stanu etykiet, enkoder
Łatwa konwersja na urządzenie prawo lub lewostronne

APLIKATORY WIPE-ON

LA 3015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Rozmiar etykiet
Szybkość
Dokładność
Etykiety
Wymiary
Waga

min. 25,4 mm x 13 mm, max. 101,6 mm
do 25 m/min
+/- 0,8 mm
śr. wewn. 76 mm, śr. zewn. 305 mm
666,1 mm x 702,5 mm x 353 mm
36 kg
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APLIKATORY WIPE-ON

LA 3115

WIPE-ON

• Przemysłowa trwała konstrukcja przeznaczona
•
•
•
•
•
•
•
•
•

do bardzo szybkich linii produkcyjnych
Superszybkie urządzenie o wydajności do kilkuset etykiet na minutę
Możliwość łączenia urządzeń w pary – tak by nie
zatrzymywać linii produkcyjnej przy uzupełnianiu materiałów eksploatacyjnych
Naklejanie etykiet wstępnie zadrukowanych
Bezdotykowe naklejanie etykiet na powierzchnie
płaskie, wklęsłe i wypukłe
Przeznaczone do etykiet papierowych i z tworzyw sztucznych o dowolnej grubości
Modułowa konstrukcja umożliwiająca konwersję
urządzenia na 3111, 3114
Sterowanie i konfiguracja za pomocą panelu
z LCD
Opcjonalnie: port IO, lampa 3 kolorowa, czujnik
niskiego stanu etykiet, enkoder
Dostępny w wersji prawo i lewostronnej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Rozmiar etykiet
Szybkość
Dokładność
Etykiety
Wymiary
Waga
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min.16 mm x 13 mm; max 181 mm x 170 mm
38,10 m/min 50,08 m/min
+/- 0,8 mm
śr. wewn. 76 mm, śr. zewn. 305/406 mm
775 mm x 850 mm x 582 mm
65,70 kg

ications

WIPE-ON

• Przemysłowa trwała konstrukcja przeznaczona
do bardzo szybkich linii produkcyjnych

• Superszybkie urządzenie o wydajności do kilkuset etykiet na minutę

• Możliwość łączenia urządzeń w pary – tak by nie

s

e

•
•
•
•

ons.
Inches
[millimeters]

•
•
•

Headquarters

Europe

550 Burning Tree Road

Sjaellandsuej 27A

Fullerton, CA 92833 USA

DK-9500 Hobro, Denmark

o 714.441.0700

o +45 9657 0063

f 714.526.0300

f +45 9657 0064

e info@label-aire.com

e info@label-aire.com

w www.label-aire.com

w www.label-aire.com

zatrzymywać linii produkcyjnej przy uzupełnianiu materiałów eksploatacyjnych
Naklejanie etykiet wstępnie zadrukowanych
Bezdotykowe naklejanie etykiet na powierzchnie płaskie, wklęsłe i wypukłe
Przeznaczone do etykiet papierowych i z tworzyw sztucznych o dowolnej grubości
Specjalne konstrukcje do bardzo szybkich linii
LA3125 z dodatkowymi modułami odwijającymi
etykiety
Sterowanie i konfiguracja za pomocą panelu
z LCD
Opcjonalnie: port IO, lampa 3 kolorowa, czujnik
niskiego stanu etykiet, enkoder
Dostępny w wersji prawo i lewostronnej

APLIKATORY WIPE-ON

LA 3125

© 2003 Label-Aire

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Rozmiar etykiet
Szybkość
Dokładność
Etykiety
Wymiary
Waga

min.16 mm x 13 mm; max 181 mm x 170 mm
63,5 m/min
+/- 0,8 mm
śr. wewn. 76 mm, śr. zewn. 406 mm
775 mm x 850 mm x 582 mm
65,70 kg
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LA 3135

5 Wipe-On Specifications

WIPE-ON

• Przemysłowa trwała konstrukcja przeznaczona

APLIKATORY WIPE-ON

Label-Aire® doModel
3135linii
makes
bardzo szybkich
produkcyjnych
ng easier• and
faster…keeping
you do kilkuSuperszybkie
urządzenie o wydajności
set
etykiet
na
minutę
steps ahead of your competition.

• Możliwość łączenia urządzeń w pary – tak by nie

3135 Wipe-On labeler delivers on its promise of speed, accuracy, and

zatrzymywać linii produkcyjnej przy uzupełnianiu materiałów eksploatacyjnych
siness.
Naklejanie etykiet wstępnie zadrukowanych
to 3,500 inches (8,890
cm) of web per naklejanie
minute make etykiet
the Modelna
3135
an
Bezdotykowe
powierzche for demanding applications
requiring
high speed
and precision.
nie płaskie,
wklęsłe
i wypukłe
eatures include Automatic
Speed Following
which
allows producti z twoPrzeznaczone
do (ASF)
etykiet
papierowych
ofiling, ensuring wrinkle-free
labeling on even
the most difficult
product
rzyw sztucznych
o dowolnej
grubości
label materials (optional encoder required). Zero Downtime Labeling
Specjalne konstrukcje do bardzo szybkich linii
r production to continue without costly interruptions. Product/label
LA3135 z dodatkowymi modułami odwijającyd missing label compensation virtually eliminate unlabeled products or
mi etykiety
and expiration codes.
Sterowanie i konfiguracja za pomocą panelu
gh-speed wipe-on pressure-sensitive
technology to work for you all day,
z LCD
The Model 3135 Wipe-On
labeler
is
built
to meticulous
standards czujnik
Opcjonalnie: port
IO, lampaquality
3 kolorowa,
ed to withstand the most
intense
operation.
niskiego stanu etykiet, enkoder
Dostępny w wersji prawo i lewostronnej

. And that translates into lower operating costs and increased productivity

•
•
•
•
•
•
•

motor drive

al display

Includes multiple programmable label pages for
easy changeovers to different label sizes.
For precise starting /stopping, increased
reliability, wider range speed variability, and
lower maintenance.
Select from five languages (English, French,
German, Italian, Spanish), domestic or CE
(European) configurations, standard /metric unit
display and detailed alarm messages. Can
rotate 360°.

tic Speed
ng (ASF)

Labels are accurately applied even through
extreme changes in product line speed.

ction
ble rewind

Allows
easyetykiet
removalmin.16
of scrap
Rozmiar
mm x 13liner.
mm; max 181 mm x 170 mm

arters 8

ng Tree Road

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szybkość
Dokładność
Etykiety
Wymiary
Waga

88,90 m/min
+/- 0,8 mm
śr. wewn. 76 mm, śr. zewn. 508 mm
775 mm x 850 mm x 582 mm
65,70 kg

Standard Label Dimensions:
Label Width: Up to 7.13" (181 mm)
Label Length: 5" (13 mm)
Label Packaging:
20" (508 mm) O.D. rolls std. on
3" (76 mm) I.D. cores
with optional 6" (152 mm) core
Dispense Speed:
Up to 3,500" (8,890 cm) of web per minute
Label Placement Accuracy:
Up to +/- 1/64" (.4 mm)
Electrical:
115 Volts AC 60 Hz 3 Amps.
220 Volts AC 50 Hz optional
Options:
Encoder kit for Automatic Speed Following
6" (152 mm) label core adapter
Hot stamp imprinter
Model 2700 T-Base stand
Strobe signals for “low label” and
“out of labels”
Consult factory for additional options.

labeling made easy

Europe
Sjaellandsuej 27A

Dimensions:
Height: 26.4" (670 mm)
Length: 41.25" (1,048 mm)
Width: 24.6" (625 mm)
Weight:
Approx. 180 lbs. (84 kg)

5 Wipe-On Advanced Features

tic setup

Inches
[millimeters]

Distributed by:

ributed by:

WIPE-ON

• Przemysłowa trwała konstrukcja przeznaczona
do bardzo szybkich linii produkcyjnych

• Superszybkie urządzenie o wydajności do kilku•
•
•
•
•
•

Inches
[millimeters]

•

Dimensions:
Height: 28.6" (726 mm)
Length: 26.6" (676 mm)
Width: 31.4" (798 mm)

•

set etykiet na minutę
Możliwość łączenia urządzeń w pary – tak by nie
zatrzymywać linii produkcyjnej przy uzupełnianiu materiałów eksploatacyjnych
Naklejanie etykiet wstępnie zadrukowanych
Bezdotykowe naklejanie etykiet na powierzchnie płaskie, wklęsłe i wypukłe
Przeznaczone do etykiet papierowych i z tworzyw sztucznych o dowolnej grubości
Specjalne konstrukcje do bardzo szybkich linii
LA3155 z dodatkowymi modułami odwijającymi
etykiety i przechwytującymi podkład
Sterowanie i konfiguracja za pomocą panelu
z LCD
Opcjonalnie: port IO, lampa 3 kolorowa, czujnik
niskiego stanu etykiet, enkoder
Dostępny w wersji prawo i lewostronnej

APLIKATORY WIPE-ON

LA 3155

Weight:
Approx. 170 lbs. (81 kg)
Standard Label Dimensions:
Label Width: Up to 7.13" (181 mm)
Label Length: 5" (13 mm)
Dispense Speed:
5,000" (12,700 cm) of web per minute
Label Placement Accuracy:
Up to +/- 1/64" (.4 mm)
Electrical:
115 Volts AC 60 Hz 5 Amps.
220 Volts AC 50 Hz optional
Options:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Encoder kit for Automatic Speed Following
Zero Downtime LabelingRozmiar etykiet min.16 mm x 13 mm; max 181 mm x 170 mm
Szybkość 127 m/min
Hot stamp imprinter
Dokładność +/- 0,8 mm
Clear label sensor
Etykiety ASDU - podajnik etykiet
Model 2700 T-Base stand
775 mm x 850 mm x 582 mm
Wymiary
Consult factory for additional
options.
Waga

65,70 kg
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APLIKATORY TAMP-BLOW

LA 3114

• Przemysłowa trwała konstrukcja przeznaczona
do bardzo szybkich linii produkcyjnych

• Naklejanie etykiet wstępnie zadrukowanych
• Naklejanie za pomocą siłownika pneumatycznego w dowolnej orientacji względem produktu

• Przeznaczone do etykiet papierowych i z two•
•
•
•
•
•

rzyw sztucznych
Przeznaczone do naklejania zarówno na powierzchnie płaskie, jak i nierówne i wklęsłe
Specjalna wersja do etykiet typu Sensormatic
i Checkpoint Inches
[millimeters]
Modułowa konstrukcja
umożliwiająca konwersję urządzenia na 3111, 3115
Sterowanie i konfiguracja za pomocą panelu
z LCD
Opcjonalnie: port IO, lampa 3 kolorowa, czujnik
niskiego stanu etykiet, zmienny skok stempla,
enkoder
Dostępny w wersji prawo i lewostronnej

Inches
[millimeters]

Rozmiar etykiet
Szybkość
Dokładność
Etykiety
Wymiary
Waga
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TAMP-BLOW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
min.16 mm x 10 mm, max.181 mm szer.
38,10 m/min, 50,08 m/min
+/- 0,8 mm
śr. wewn. 76 mm, śr. zewn. 305/406 mm
686 mm x 850 mm x 556 mm
63,50 kg

TAMP-BLOW

• Urządzenie przeznaczone do etykietowania powierzchni płaskich i wklęsłych

• Naklejanie etykiet wstępnie zadrukowanych
• Naklejanie za pomocą siłownika pneumatyczne•
•
•
•
•
•
•
•
•

go w dowolnej orientacji względem produktu
Wydajność: około 60 etykiet 100 x100
Kompaktowa obudowa (245 mm głębokości)
Pneumatyka zawierająca standardowe komponenty Festo
Urządzenie dostępne z siłownikiem liniowym
250 lub 500 mm
Urządzenie dostępne z siłownikiem obrotowym
wzdłużnym lub poprzecznym
Panel sterujący z LCD
Szybko wymienne stemple
Opcjonalnie: USB do konfiguracji urządzenia,
port IO, lampa 3 kolorowa, czujnik niskiego stanu etykiet, zmienny skok stempla, enkoder
Dostępny w wersji prawo i lewostronnej

APLIKATORY TAMP-BLOW

RSC AP122

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Rozmiar etykiet
Szybkość
Dokładność
Etykiety
Wymiary
Waga

min 19 x 19 mm, max. 160 x 120 mm
do 90 etykiet/min
+/- 0,8 mm
śr. wewn. 76 mm, śr. zewn. 300 mm
661 x 555 x 245 (250 mm jednostka liniowa, 120 mm szerokość papieru)
27 kg
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APLIKATORY AIR-BLOW

LA 3111

AIR-BLOW

• Przemysłowa trwała konstrukcja przeznaczona
do bardzo szybkich linii produkcyjnych

• Naklejanie etykiet wstępnie zadrukowanych
• Bezdotykowe naklejanie etykiet na powierzchnie płaskie, wklęsłe i wypukłe

• Przeznaczone do etykiet papierowych i z two•
•
•
•

rzyw sztucznych oraz booklet
Modułowa konstrukcja umożliwiająca konwersję urządzenia na 3114, 3115
Sterowanie i konfiguracja za pomocą panelu
z LCD
Opcjonalnie: port IO, lampa 3 kolorowa, czujnik
niskiego stanu etykiet, enkoder
Dostępny w wersji prawo i lewostronnej

Inches
[millimeters]

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Rozmiar etykiet
Szybkość
Dokładność
Etykiety
Wymiary
Waga
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min.19 mm x 22 mm, max. 105 mm x 170 mm
38,10 m/min, 50,08 m/min
+/- 0,8 mm
śr. wewn. 76 mm, śr. zewn. 406/508 mm
672.3 mm x 849.3 mm x 554.6 mm
63,50 kg

•
•
•
•
•
•

moduł drukująco-etykietujący
wykorzystujący drukarkę przemysłową Zebra
110, 140, 170Xi4 (o rozdzielczości 200, 300,
600dpi)
Wydajność: ok. 20 etykiet 100 x100
Naklejanie za pomocą siłownika pneumatycznego w dowolnej orientacji względem produktu
Pneumatyka urządzenia zawierająca standardowe komponenty Festo i Metalwork
Obsługa urządzenia poprzez sterownik Siemens
lub Mitsubishi Electric
Urządzenie dostępne z siłownikiem pneumatycznym liniowym lub obrotowym, zmienny
skok stempla
Opcjonalnie: port IO, lampa 3 kolorowa, czujnik
niskiego stanu etykiet

RSC Z110 E

• Kompaktowy
•
•
•
•
•
•

moduł drukująco-etykietujący
wykorzystujący drukarkę przemysłową Zebra
110Xi4 (o rozdzielczości 200, 300, 600dpi)
Wydajność: ok. 15 etykiet 50x50
Naklejanie za pomocą siłownika elektrycznego, zmienny skok stempla
Bardzo cicha praca urządzenia – brak pneumatyki, zasilanie tylko energią elektryczna
Obsługa urządzenia poprzez sterownik Siemens lub Mitsubishi Electric
Siłownik elektryczny z regulacją siły docisku
Opcjonalnie: port IO, lampa 3 kolorowa, czujnik niskiego stanu etykiet

APLIKATORY PRINT

• Kompaktowy

& APPLY

RSC Z110 P

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Model
Rozmiar etykiet
Moduł drukujący
Komunikacja
Szybkość
Dokładność
Etykiety
Zasilanie
Waga

RSC Z110 E
RSC Z110 P
szer. 20 mm do 100 mm, wys. 20 mm do 100 mm
Zebra 110 Xi4
Zebra 110/140/170 Xi4
RS232, LPT USB LAN (opcja: WLAN)
356 mm/s przy 200 dpi
305 mm/s przy 300 dpi
152 mm/s przy 600 dpi
+/- 1 mm
śr. wewn. 76 mm, śr. zewn. 220 mm
230 V, powietrze 6-8 bar
230 V
28,70 kg
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• Moduł drukująco-etykietujący wykorzystujący

754
n300

601

270

392

79 (339)
153

634 (894)

A

174

5
96

80

45

80

45

110

DETAIL A
SCALE 1 / 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Model
Rozmiar etykiet
Moduł drukujący
Komunikacja
Szybkość
Dokładność
Etykiety
Zasilanie
Wymiary
Waga
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140

87

287

125

•
•
•
•
•
•
•
•

przemysłową drukarkę Zebra ZE500 (lub Sato)
o szerokości wydruku do 4"
Wydajność: ok. 20 etykiet 100x100/min.
Naklejanie za pomocą siłownika pneumatycznego w dowolnej orientacji względem produktu
Pneumatyka urządzenia zawierająca standardowe komponenty Festo
Urządzenie dostępne z siłownikiem liniowym
250 lub 500 mm
Dostępny model bez siłowniks: Air-Blow
Model Heavy Duty o skoku stempla do 1000 mm
Opcjonalnie: port IO, lampa 3 kolorowa, czujnik
niskiego stanu etykiet, zmienny skok stempla
Dostępny w wersji prawo i lewostronnej
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RSC AP4010 / AP4050

AP4010
min. 19 mm x 19 mm, max. 120 mm x 170 mm
ZEBRA ZT410
RS232, LPT USB LAN (opcja: WLAN)
do 30 etykiet/min
+/- 1 mm
wewn. śr 76 mm, zewn. śr. 305 mm
220 V, 50 Hz
730 mm x 640 mm x 390 mm
20 kg

AP4050
ZEBRA ZE500
Max.60 m/min

Phoenix Italia S.r.l.

TITLE

Ingombri Ap4010 SX corsa 250 (500)
SIZE

A4

SCALE

DRAWN

DWG NO

DEF

...

DATE

03/05/2013

SHEET

1

OF

1

•
•
•
•
•
•
•
•
•

-etykietującego wykorzystująca przemysłowe
drukarki Zebra (4" lub 6”) lub Sato (4" lub 6”)
Wydajność: ok. 30 etykiet 100x100/min.
Naklejanie za pomocą siłownika pneumatycznego w dowolnej orientacji względem produktu
Urządzenie dostępne z siłownikami o różnej
długości
Moduł dostępny w wersji SA z siłownikiem obrotowym wzdłużnym lub poprzecznym
Wersja z doklejaniem etykiety na przyległym boku
Możliwość łączenia urządzeń w pary – tak by
nie zatrzymywać linii produkcyjnej przy uzupełnianiu materiałów eksploatacyjnych
Sterowanie i konfiguracja za pomocą panelu
z LCD
Opcjonalnie: port IO, lampa 3 kolorowa, czujnik
niskiego stanu etykiet, czujnik powrotu stempla, zmienny skok stempla
Dostępny w wersji prawo i lewostronnej

APLIKATORY PRINT

• Przemysłowa konstrukcja modułu drukująco-

& APPLY

3138-NV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Rozmiar etykiet
Moduł drukujący
Komunikacja
Szybkość
Dokładność
Etykiety
Zasilanie
Wymiary
Waga

szerokość zadruku 178 mm
ZEBRA, SATO
RS232, LPT USB LAN (opcja: WLAN)
do 305 mm na sekundę (w zależności od drukarki i rozmiaru etykiety)
+/- 0,8 mm
wewn. śr 76 mm, zewn. śr. 305 mm
230 V, 50 Hz; 6 bar
610 mm x 780 mm x 680 mm (wys. x dł. x szer.)
75 kg
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LA 3138-N MERGE

• Przemysłowa
•
•
•
•
•
•

konstrukcja modułu drukująco-etykietującego wykorzystująca przemysłowe
drukarki Zebra lub Sato 4" lub 6”
Szybkość naklejania do 300 mm/s
Bardzo ciche urządzenie – brak pneumatyki –
praca w systemie Wipe-On
Możliwość łączenia urządzeń w pary – tak by
nie zatrzymywać linii produkcyjnej przy uzupełnianiu materiałów eksploatacyjnych
Sterowanie i konfiguracja za pomocą panelu
z LCD
Opcjonalnie: port IO, lampa 3 kolorowa, czujnik
niskiego stanu etykiet
Dostępny w wersji prawo i lewostronnej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Rozmiar etykiet
Moduł drukujący
Komunikacja
Szybkość
Dokładność
Etykiety
Zasilanie
Wymiary
Waga
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szerokość zadruku 178 mm
ZEBRA, SATO
RS232, LPT USB LAN (opcja: WLAN)
25” do 635 mm/s, 16” do 406 mm/s
+/- 0,8 mm
wewn. śr 76 mm, zewn. śr. 305 mm
230 V, 50 Hz
846 mm x 846 mm x 726 mm
75 kg

•
•
•
•
•
•

-etykietującego przeznaczona do oklejania
palet
Wydajność: ok. 20 etykiet 148x210
Urządzenie wykorzystuje przemysłowe drukarki
Zebra lub Sato 4” lub 6”
Dual Action Tamp – podwójny układ siłowników pneumatycznych umożliwiający naklejanie etykiet na dwóch przyległych bokach
palety/kartonu
Sterowanie i konfiguracja za pomocą panelu
z LCD
Opcjonalnie: port IO, lampa 3 kolorowa, czujnik niskiego stanu etykiet, czujnik powrotu
stempla, zmienny skok/wychył siłowników
Dostępny w wersji prawo i lewostronnej w różnych konfiguracjach siłowników

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Rozmiar etykiet
Moduł drukujący
Komunikacja
Szybkość
Dokładność
Etykiety
Zasilanie
Wymiary
Waga

APLIKATORY
PRINT
SYSTEMY ETYKIETUJĄCE
PRINT-APPLY

• Przemysłowa konstrukcja modułu drukująco-

& APPLY

LA 3138-N DAT

szerokość zadruku 178 mm
ZEBRA, SATO
RS232, LPT USB LAN (opcja: WLAN)
16” do 406 mm/s
+/- 0,8 mm
wewn. śr 76 mm, zewn. śr. 305 mm
230 V, 50 Hz; 6 bar
592 mm x 727 mm x 911 mm
75 kg

17

APLIKATORY PRINT

& APPLY

SYSTEM ETYKIETUJĄCY RSC

• Nowa generacja technologii klasy przemysłowej
• Długość przenośnika: 2000 mm; długość modułu
doklejającego: 300 mm wysokość 110 mm
• System może być wyposażony w dowolną etykieciarkę lub moduł drukująco-etykietujący
• Doskonała precyzja aplikacji etykiet
• Płynna regulacja szybkości
• Zaprojektowany do etykietowania od góry oraz dookólnego oklejania produktu
• Duże możliwości rozbudowy w celu zwiększenia
efektywności
• Pas antystatyczny, separator produktu, wyłącznik
bezpieczeństwa
• Doskonałe rozwiązanie m.in. dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego czy farmaceutycznego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Szerokość etykiety
Długość etykiety
Komunikacja
Szybkość
Dokładność
Etykiety
Zasilanie
Wymiary
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max. 101,6 mm. (opcja: 152.4 mm); min. 25,4 mm.
max. 304.8 mm; min.13 mm.
RS232, LPT USB LAN (opcja: WLAN)
Do 30 etykiet/min
+/- 0,8 mm.
wewn. śr 76 mm, zewn. śr. 305 mm
230 V, 50 Hz
długość przenośnika: 2000 mm; długość modułu doklejającego: 300 mm wysokość 110 mm

Posiadamy w swojej ofercie inteligentne i kompaktowe przenośniki, zastosowanie których znacząco
wpływa na wzrost wydajności oraz obniżenie kosztów produkcji.

AKCESORIA

PRZENOŚNIKI / SYSTEMY
TRANSPORTU

WERYFIKATORY PRZEMYSŁOWE
Zaawansowane technologicznie, szybkie i niezwykle precyzyjne urządzenie umożliwiające bieżące
(w czasie rzeczywistym) kontrolowanie jakości kodów kreskowych w dowolnym momencie procesu
technologicznego. Zastosowanie weryfikacji „on-line”
przy drukowaniu etykiet gwarantuje 100% pewność
poprawności emitowanych kodów i pozwala uniknąć wysokich kosztów ponoszonych na ewentualne ponowne etykietowanie wadliwych symboli lub
odrzucenie partii złych wydruków. Integracja urządzenia z linią produkcyjną lub drukarką jest prosta
i w wielu przypadkach nie wymaga dodatkowych
urządzeń.

STATYWY / STOJAKI
Stojaki i statywy dla aplikatorów etykiet, wykonane
ze stali konstrukcyjnej, nierdzewnej i aluminium.
Pozwalają one na mocowanie aplikatorów na różne
sposoby i na różnych wysokościach, a zainstalowane
kółka ułatwiają transport. Dostępne są różne modele
stojaków i statywów.
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SYSTEMY ETYKIETUJĄCE PRINT-APPLY
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RSC Auto ID
ul. Płytowa 2
03-046 Warszawa
Tel. +48 22 504 15 40
www.rscautoid.pl

