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Automatický aplikátor etiket ALM-10

Robustní provedení aplikátoru určeného do průmyslového prostředí
 » Jednoduché ovládání s přehledným HMI panelem 
 » Řízení aplikátoru pomocí PLC Siemens Simatic S7-1200 
 » Možnost zakázkové úpravy firmware dle přání zákazníka 
 » Vzduchotechnika nejvyšší kvality od renomované firmy Festo zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivost 
 » Typ a rozměr aplikační hlavy 
 » Velmi flexibilní - modulární koncepce a standardní rozhraní pro snadnou integraci do všech typů sítí. 

Svojí robustní konstrukcí je pístový aplikátor ALM-10 určen především pro průmyslové použití převážně v provozech, kde se mění 
rozměry výrobků a obsah potištěných etiket. Řídící systém pracuje na platformě  Siemens Simatic S7-1200 s přehledným HMI 
panelem, který zajišťuje snadné a rychlé ovládání. Řídící jednotku Siemens Simatic S7-1200 lze také rozšířit o další vstup/výstupní 
moduly a přizpůsobit firmware potřebám konkrétní výrobní linky. Aplikátor je vybaven vysoce kvalitní komponenty vzduchotech-
niky Festo s velkou životností i v těch nejnáročnějších provozech. Etiketovací hlavu je možné vyrobit nebo upravit na zakázku dle 
požadavků zákazníka na označení výrobku samolepicí etiketou. Aplikátor je možné osadit výkonnými modulovými tiskárnami 
SATO, Zebra, Datamax.
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Základní parametry 
 » Typ aplikace: Pístový aplikátor (na vyžádání rozšíření o systém Blow)
 » Provedení: Pravé/levé, maximální délka pístu dle přání zákazníka, aplikační hlava 100x150mm
 » Rychlost aplikace etiket: Max. 85 ks/min v závyslosti na délce pístu
 » Šířka etiket: Max.100/150 mm
 » Délka etiket: 20-120 mm
 » Spotřeba techn. vzduchu: Max. 60 l/min.
 » Min. vzdálenost mezi výrobky: cca 5mm
 » Tiskárna etiket: Modulová tiskárna OEM Sato, Zebra, Datamax

Ovládací panel 
 » Typ: Simens KP 300
 » Displej LCD: FSTN 3,6“, podsvětlení (ano/ne), zobrazení v českém jazyce
 » Klávesnice: mutifunkční klávesnice, nastavení a uložení parametrů do řídící jednotky
 » Ostatní: Hlavní vypínač napájení

Řídící jednotka 
 » Typ: Siemens Simatic S7-1200
 » Napájení: Galvanicky oddělené 230/24/24 V
 » Datová paměť: 30kB
 » Vstupní signály: 2 DI opticky oddělené vstupy pro optické/indukční snímače, signály z PLC 

    min. 4 opticky oddělených vstupů pro tiskárny  
    2 analogové vstupy

 »  Výstupní signály: 4 releové tranzistorové výstupy max. 2A / 60V pro el.mag. ventily a navíjecí jednotku 
    2 výstupy pro tiskárny  
    4 reléové výstupy pro PLC, signální světelný sloupec atd.

 » Interface: Ano

Odvíjecí jednotka 
 » Max. průměr návinu etiket: 250/350 mm
 » Vnitřní průměr dutinky: 42 mm
 » Max. váha návinu etiket: 20 kg

Ostatní 
 » Napájení: 220 / 240V, 50/60Hz
 » Přívod tlakového vzduchu: 5 bar
 » Rozměry: Šířka: 650 x Výška: 500 x Hloubka: 365-455 mm
 » Pracovní prostředí: 5 ~ +40 °C, 15 ~ 90% nekondenzující


