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LEGI-AIR 4050 AC SHUTTLE
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průmyslové značení a automatizace

LEGI-AIR 4050 AC SHUTTLE
Aplikátor etiket

Nový systém pro tisk a aplikaci etiket Legi-Air 4050 AC Shuttle je vysoce výkonný
etiketovací stroj určený ro maximální rychlosti. Provozní rychlost tiskových a nanášecích
systémů často určuje tiskový modul. U modelu Legi-Air 4050 AC Shuttle tomu tak není.
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Technická specifikace
TECHNIKA TISKU
Termotransfer, direct thermal
METODA NANÁŠENÍ
Aplikace přes hranu
ROZLIŠENÍ TISKU
8 bodů/mm(203 dpi), 12 bodů/mm (300 dpi),
24 bodů/mm(600 dpi)
RYCHLOST TISKU
Až 400mm/s
MAXIMÁLNÍ DÉLKA NANÁŠECÍHO ZAŘÍZENÍ
300 mm
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST APLIKACE
50 mza minutu, omezeno formátem štítku

z vnějšku, výstraha o blížícím se konci role
Volitelná možnost: navíjení zevnitř, větší
průměr jádra role a větší vnější průměr role
s etiketami 350 mm
DATOVÉ KONEKTORY
Všechny současné konektory (podrobnosti
v brožuře tiskového modulu)
ŘÍDÍCÍ ROZHRANÍ
Plovoucí výstupy (relé), vstupy optočlenů,
konektory M12 pro fotobuňky a alarmová
světla
INTERVALY ÚDRŽBY
Podle upozornění na interval

MINIMÁLNÍ ROZTEČ ETIKET
3 mm

KAPACITA NANÁŠENÍ
Až 600 etiket zaminutu; kapacita nanášení
závisí na velikosti štítku, proměnlivosti textu
a rychlosti produktů

MAXIMÁLNÍ PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA
150 mm (volitelně 173 mm)

PŘESNOST POLOHY NANESENÝCH ETIKET
± 0,8mm

VELIKOST ETIKET
Max.: 148 × 210mm
Min.: 14 × 20mm

AKTIVACE TISKOVÉ APLIKACE
Reflexní snímač, světelná závora, indukční
nebo kapacitní snímač,mikrospínač, plovoucí
kontakty (PLC)

TISKOVÉ MODULY
Datamax, Sato, Zebra, Avery PEM, CAB
ROLE ETIKET
Vnější průměr 300 mm při návinu až
450metrů, jádro role 76 mm(3''), navinuto

SYSTÉM ALARMU
Standard: Chybové zprávy na textovém
displeji, plovoucí kontakty (PLC)
Volitelné možnosti: Tříbarevný výstražný
maják

VÝMĚNNÉ DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ
Volitelné
DIAGNOSTICKÉ FUNKCE
Prostřednictvím displeje a softwaru,USB
HMOTNOST
65 kg a více (v závislosti na verzi)
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
91 až 263 VAC, 50/60 Hz, 5 ampérů
PODMÍNKY PROSTŘEDÍ
Provozní teplota: 10 °Caž 35 °C
Relativní vlhkost vzduchu: 15% až 95 %,
nekondenzující
VOLITELNÉ MOŽNOSTI
RFID označování
Tříbarevný výstražný maják
Protiprachový kryt (i s topením) pro použití
ve zvláště náročnémprostředí
IPC uvnitř krytu
Software pro tisk etiket Legitronic®
Bluhmware pro řízení a připojení systémů
k síti
Kontrola přítomnosti etikety
Skener (1-D/2-D), kamerové systémy,
snímače, rámy systému RFID
Detektor produktů
Rotační snímačpro variabilní nastavení
rychlosti výrobku
Rám v různých verzích (pevný, nastavitelná
hřídel, pohyblivý)

Všechny technické specifikace závisí na použitých tiskových modulech.
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