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Vzduchový aplikátor LA 4050B Blow Box je součástí řady Legi-Air 4050B Series a je jedním
z nejvšestrannějších
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aplikátorů
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LEGI-AIR
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a efektivita jsou skvělým prostředkem ke zvýšení vaší produktivity.
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technologie: Aplikátory etiket
Vzduchový aplikátor LA 4050B Blow Box je součástí řady Legi-Air 4050B Series a je jedním z
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Technická specifikace

Hnací modul se servomotorem
TECHNIKA TISKU
ROLE ETIKET
Rozpoznávání etiket pro standardní nebo transparentní
etikety
Termotransfer,
direct thermal
Vnější průměr 300 mm až 450 mm
(3"), navinutí z vnějšku
Aplikaci etiket
pomocí různých odlepovačů aplikátorů
- většinu tiskáren
Lze použít
Technická
specifikace
volitelně: navinutí zevnitř
pevných, oscilačních, pneumatických atd.
ROZLIŠENÍTISKU
APLIKAČNÍ VÝKON
Odvíječ rolí etiket o průměru 300 mm, 400 mm nebo
500 mm,
mechanický nebo servomotor
Až 24 bodů/mm (600 dpi)
Až 240 mm za minutu
TECHNIKA TISKU
76 mm (3“), navinutí z vnějšku volitelně:
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
Převíječ rolí etiket o průmeru 300
mm, 400 mm nebo 500 mm,
Termotransfer, direct thermal
navinutí zevnitř
91 až 263 VAC, 50/60 Hz, 5 ampérů
RYCHLOSTTISKU
mechanický nebo servomotor
APLIKAČNÍ PŘESNOST
Lze použít většinu tiskáren
Až
400
mm/s
Až ± 1,5 mm u zastaveného výrob
Modul adaptéru
APLIKAČNÍ VÝKON
PODMÍNKY PROSTŘEDÍ
ROZLIŠENÍ TISKU
Až 24 bodů/mm (600 dpi)
RYCHLOST TISKU
Až 400mm/s
VELIKOST ETIKET
Od 50 × 40 mm do 100 × 100 mm v závislosti
na kvalitě etikety
ROLE ETIKET
Vnější průměr 300 mmaž 450mm, jádro

Až 240 mm za minutu

Teplota: 10 °C až 35 °C
PŘIPOJENÍ STLAČENÉHO VZDU
Relativní vlhkost vzduchu 2% až 95%,
Od 50 × 40 mm do 100 × 100 mm v závislosti na
6 barů, suchý, bez oleje (DIN ISO
APLIKAČNÍ PŘESNOST
nekondenzující
kvalitě etikety
Až ±1,5 mmu zastaveného výrobku
PODPOROVANÉ JAZYKY
PŘIPOJENÍ STLAČENÉHOVZDUCHU
EN, DE, FR, NL,NO, SE, RU, PL, ES, TR, PT,
6 barů, suchý, bez oleje (DINISO 8573-1)
IT,CZ, HR
Volitelné možnosti: AZ, FI,HU, LV
SPOTŘEBA STLAČENÉHOVZDUCHU
0,3 až 3 l na aplikační cyklus v závislosti na
velikosti štítku
VELIKOST ETIKET
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