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APLIKATOR AL122
AL122 jest urządzeniem pozwalającym w sposób tani, szybki i precyzyjny nanosić
bezpośrednio na linii produkcyjnej zadrukowane wcześniej etykiety. W aplikatorze AL122 silnik krokowy nawijaka sterowany jest poprzez dwa mikroprocesory,
co umożliwia jego dokładną pracę bez mechanicznej regulacji.
Urządzenie może naklejać etykiety na linii produkcyjnej, pracującej z szybkością
od 4 do 40 m/min. Sterowanie aplikatorem odbywa się poprzez panel z klawiaturą i wyświetlaczem LCD lub prosty panel z potencjometrami. Po ustawieniu parametrów pracy mikroprocesor steruje urządzeniem poprzez czujniki etykiet i produktu. Aplikator przystosowany jest do etykiet na rolkach o średnicy wewnętrznej
76mm i maksymalnej średnicy zewnętrznej rolki 305mm. jest kompaktowym
urządzeniem, jego głębokość to zaledwie 245mm. Pozwala to na zainstalowanie
go w niemal każdym miejscu linii produkcyjnej. Zewnętrzne czujniki nadzorują i
synchronizują pracę aplikatora. Dzięki zastosowaniu silnika krokowego przy maksymalnej szybkości urządzenie zużywa tylko 100W energii elektrycznej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Rozmiar etykiet
Szybkość
Max średnica rolki
Dokładność
Sterowanie i kontrola
Wymiary
Waga
Zasilanie
Warunki pracy
Wyjście
Opcje

min 20mm x 20mm, max 190mm x 300mm
od 4m/min do 40 m/min
305mm
+/- 1 mm
panel LCD, 2 linie po 16 znaków oraz dwie diody LED lub 2 potencjometry i 4 diody LED
661 x 555 x 245mm
ok. 27kg
90-240 VAC, 50-440Hz, 120W max
temperatura 5°C - 35 °C, wilgotność 20% - 90%
zsynchronizowane, sygnał alarmu i produktu
aplikator prawostronny, aplikator lewostronny, USB, encoder, czujnik końca etykiet
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POKREWNE WERSJE ETYKIECIARKI AL122 Z SIŁOWNIKAMI PNEUMATYCZNYMI I SZTYWNYM OSTRZEM ODKLEJAJĄCYM:
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