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Rövid leírás 

A Paperfox EPT-1 Programozható Ragasztószalag applikátor max. 20mm széles ragasztószalag 
felragasztására készült élvédő kartonra. A gépet lehetőleg könnyen téphető “Vlies” kétoldalas 
öntapadó ragasztószalaggal használja, a nehezen téphető műanyag hordozóanyagú 
ragasztószalagok ragasztása bizonytalan. A gép maximum 4 ragasztószalag csíkot képes egy 
élvédő kartonra ragasztani és a ragasztás pontossága kb. +/- 2mm.


Műszaki adatok

 

Méretek: H=110cm Sz=60cm M=155cm

Súly állvánnyal: 37 kg

Tápfeszültség: 230V 50Hz

Teljesítémyfelvétel: 180W

Pneumatikus nyomás: 8 Bar

Ívtovábbítási mód: Futószalag (40 x 1270 mm)

Ragasztószalag vágási mód: Fogazott késsel (A vágási vonalak nem 
egyenesek, hanem cikk-cakk alakúak.

Sebesség: 2, 10, 20, 30 m/min

Maximális élvédő karton méret: 100 x 100 mm

Minimális élvédőkarton méret: 35 x 35 mm

Max. programozható ragasztózási hossz: 20m (20 m/min sebességnél)

Ragasztási pontosság: +/- 2mm (a ragasztószalagtól függ)

Ragasztószalag típus: Könnyen téphető “vlies” ragasztószalagok. 
Az erős műanyag hordozójú v. habosított 
szalagok applikálása bizonytalan.

Felragasztható ragasztószalag csíkok 
száma:

1-4 db.
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Biztonsági előírások

Az EPT-1 programozható ragasztószalag applicator használatbavétele előtt olvassa el a kezelési 
utasítást a balesetek megelőzése és a problémamentes használat céljából. 


A Paperfox EPT-1 nem használható olyan személyek által, akik nem olvasták és nem  
értették meg teljesen a kezelési utasítást.  

A készülék nem használható robbanásveszélyes v. nedves környezetben.  

Gondoskodjon a készülék használatakor a megfelelő megvilágításról.  

A könnyű és biztonságos csatlakoztathatóság végett a gépet 0,6 és 1,9m közti  
magasságú konnektorhoz csatlakoztassa.  

Csak megfelelő védőföld érintkezős konnektort használjon.  

A biztosítékokat csak az előírt értékűre cserélje.  

Javítást csak képzett szakember végezzen, eredeti alkatrészekkel.


Az éles kés cseréjét és tisztítását különös gonddal végezze, mert azok sérülést okozhatnak. 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A Paperfox EPT-1 részei és azok beállítása

A kép a gépet alapkonfigurációban ábrázolja, attól eltérések lehetségesek.


A megmunkálandó élvérő kartonok pontos átfutását állítható papírvezetők biztosítják. 

Az elzáró szeleppel a ragasztószalag felragasztás ki és be kapcsolható. 
Ezt a szelepet célszerű a ragasztószalag gépbe helyezésekor elzárni.
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Vezetőgörgők

Elzáró szelep

Ragasztószalag

Fotoérzékelő

Teflon görgők

Leszorító görgők

Kés

Pneumatikus szűrő Vezetőgörgő rögzítő csavarok

Vezérlő egység



A vészleállító gomb lenyomott állapotában a gép nem működtethető. A vészleállító gomb a 
gombfej óramutató járásának irányába elfordításával állítható vissza normál üzemi helyzetbe. 
A főkapcsolóval kapcsolható a gép ki/be. 

Az ívtovábbítás a motor be/ki gombbal indítható ill. állítható le. 

A gép üzemi paraméterei a programozható vezérlővel állíthatóak be, melynek működését később 
részletezzük.


Pneumatikus szűrő és szabályozó 

A pneumatikus szűrő kiszűri a káros szennyeződéseket a táplevegőből. A nyomás a 
nyomásszabályozó gombbal állítható, általában 6 bar nyomás megfelel. Ha nem tudja elfordítani, 
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Kijelző

Vészgomb

Motor Be/Ki

Főkapcsoló

Programozható 
vezérlő

Nyomásszabályozó gomb

Nyomás mérő

Víz leengedő szelep

Pneumatikus cső



akkor húzza felfelé. Ha a beállítás után a gombot lenyomja, akkor biztosíthatja azt véletlen 
elállítódással szemben.


A víz leengedő szeleppel az összegyűlt kondenzált víz leengedhető. 


A pneumatikus csatlakozóval az FTD-1 egy kompresszorhoz csatlakoztatható.
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A ragasztószalag behelyezése a ragasztószalag applikátor fejbe 

A ragasztóapplikáló fej  3"(76mm) belső átmérőjű ragasztótekercset használ. A tekercs max.  
külső átmérője 30cm és a maximális szélesség 20mm.

Javasoljuk, hogy könnyen téphető (“vlies”) ragasztószalagot használjon, mert az erős, műanyag 
hordozójú szalagok, v. habosított szalagok használata a készülék bizonytalan működését okozza.

A ragasztószalagot a képen látható módon kell befűzni, úgy, hogy a ragasztós oldal mindig a 
teflonos görgők felé essen. (A szalag a teflonos görgőkre kevésbé ragad.) 

Ragasztószalag cserkor célszerű a kézi elzáró szelepekkel elzárni a tápnyomást.










 


A ragasztószélesség állítása 
Állítsa be a ragasztószalag szélesség állító csavarokat a szalag szélességéhez, ellenkező esetben 
az oldalirányú pozíció bizonytalan lehet. 

A leszorító görgők állítása 
A leszorító görgők szorítóereje a rugók be/kiakasztásával állítható. Egy görgőhöz használhat egy 
v. két rugót. Ha nem szükséges nagyobb erő a szalag megtartásához kímélje a gépet kisebb erő 
beállításával. A ragasztó applikáló fejek oldalirányú eltolásánál célszerű az összes rugót 
kiakasztani.
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KésLaprugóApplikátor állító 
csavar

Applikátor 
görgő
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görgők

Szalag szélesség 
állító csavarok

A leszorító görgők 
rugói



Az applikátor állító csavar állítása. 
Evvel a csavarral állítható be, hogy mennyire nyomja a gép az applicator görgőt a teflon 
görgőnek. Ha a ragasztószalag túl erősen tapad, de könnyen eltéphető, akkor olyan beállítás is 
célszerű lehet, amikor nem ér egészen hozzá az applikátor görgő a teflon hengerhez. az esetek 
többségében, különösen nehezen vágható szalagoknál az applicator görgőnek teljesen hozzá kell 
nyomódni a teflon görgőhöz.


Laprugó 
A laprugó a ragasztószalagot az applicator görgőnek nyomja.


A rögzítő csavarok kilazítása után a rögzítő a laprugó helyzete beállítható. Ezt úgy kell beállítani, 
hogy a laprugó a szalagot megfelelő erővel nyomja az applikátor görgőnek. Ha ez az erő túl kicsi, 
akkor a szalag visszahúzódik, kicsúszik a leszorító görgő alól, ha túl nagy, akkor a leszorító 
görgőn összegyűlik a ragasztó, ami szakadást okozhat.


Állítható sebesség és irány 
Az FTD-1 sebessége egy frekvenciaváltó segítségével állítható 2, 10, 20 and 30 m/min 
sebességre.
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Laprugó

Laprugó rögzítő 
csavarok

Applikátor görgő

Frekvenciaváltó



A leglassabb (2m/min) sebesség teszt célokra készült, de ebben az állásban a sebesség a 
frekvenciaváltón lévő potenciométerrel állítható. Így akár más sebességet is beállíthat.


A motor forgási iránya programozással állítható, ami tisztításkor vagy fehér ragasztószalag 
futószalagra történő feltekerésekor lehet hasznos.


A pontos működést lehetővé tevő időzítés automatikusan átállítódik sebesség váltáskor.


Extra tartozékok, speciális megoldások

Élesebb kés 

A standard kés jól használható a könnyen téphető “vlies” ragasztószalagok esetén, és nem hagy 
sok nyomot a szalagon vágáskor.

Erősebb műanyag hordozójú szalagokhoz célszerű élesebb kést használni.


Az extra éles kések rendkívül veszélyesek, fokozottan ügyeljen használatukkor!
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Extra éles pés

Standard kés



A programozható vezérlő (PLC) 

A ragasztószalag applikálási pozíció és az egyéb paraméterek a programozható vezérlő 
segítségével állíthatóak be. A beállítások több képernyőn történnek, a képernyők között a PLC 
bal oldalán lévő “fel” és “le” gombokkal lehet váltogatni. 
A műveleti utasítások és az adatok a funkció billentyűk és numerikus billentyűk segítségével 
adhatóak meg. A “SET” gomb lenyomása után az adatok beírhatóak az éppen kivilágított mezőbe 
és az adatok az “ENT” gomb benyomásával rögzíthetőek és ezután a következő mező értéke 
írható be. Ha nem akarja az összes mező értékét beírni, akkor kiléphet a beírási üzemmódból az 
“ESC” gomb lenyomásával. 


Fő képernyő 

A gép bekapcsolása után a fő képernyő látható a kijelzőn. 
A “Hossz” címke után látható érték a legutóbb áteresztett ív hossza. 
Az “Ívszám” címke után az áteresztett ívek száma látható. Ez a számláló az “F1” 
funkcióbillentyűvel nullázható. 
Az ívtovábbító motor a “Motor be/ki” motorral kapcsolható be/ki és ugyanez érhető el az “F2” 
funkciógomb lenyomásával is ha a főképernyő aktív. 
Az “F8” funkciógomb lenyomásával a futószalag sebessége állítható. A beállítható sebességek 2, 
10, 20 ,30m/min. (A legelső 2m/min sebesség beállítása esetén a sebesség a frekvenciaváltó 
potenciométerével állítható.) 
A kijelző jobb tetején látható jelzőfények diagnosztikai célokat szolgálnak, a pneumatikus 
szelepek állapotát jelzik vissza. 
 
 

Ragasztási pozíciók képernyő  
 

Nyolc numerikus mező van ezen a képernyőn. A beírt értékek a távolságok a lap szélétől mm-
ben, ahol a ragasztó felragasztás kezdődik ill. végződik. 
Ezen a példán egy csík felragasztása történik, ahol a kezdő pozíció 10mm a vége 200mm. Ne 
írjon “0” értéket az első pozíciónak, mert az inaktív pozíciót jelent. Ha az ív elején szeretné 
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kezdeni a ragasztást, akkor írjon első pozíciónak “1”-et.  Ha az ív elejétől a végéig szeretne 
ragasztóíni, akkor csak a kezdőpontot írja be a képernyőbe, a többi mezőt hagyja üresen. A gép 
az ív végénél automatikusan leállítja a ragasztózást. (Szükség esetén a “Késleltetések” képernyő 
“Lapvég” paraméterének állításával poltosíthatja a ragaszt végének a helyzetét.)


Betöltés/Mentés képernyő 

  
Lehetőség van a gépen 10 beállítás eltárolására. A “SET” gomb lenyomása után beírható a tároló 
száma 0-9-ig. Az F1 billentyű lenyomására betöltődik a beállított tárolóból az előzőleg elmentett 
beállítás, az F2 lenyomására eltárolódik az éppen aktív beállítás a beállított tárolóba. 


Skála faktor képernyő 

Az “F8” billentyű lenyomásával sebességet válthat.

Az “Skála faktor” adatmező értéke az arányossági tényező az ív áthaladási ideje és a lap mérete 
között. (Valójában a futószalag haladási sebességen mm/sec-ban.)

A “Hossz” mező az utoljára áthaladt ív hosszának számított értéke mm-ben. 

Az “F2” gombbal a skála faktor gyári értékét töltheti be, amely a legtöbb esetben megfelelő.


A “SET” gomb lenyomása után beírhatja a skála faktor kívánt értékét.

Beírhatja a hossz mezőbe a lap valódi hosszát is, majd az “F3” gomb lenyomásakor a gép 
automatikusan kiszámítja a skála faktor értékét. 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Késleltetések képernyő 

Ezen a képernyőn állíthatja be a késleltetések megfelelő értékét minden egyes sebességi 
fokozatban külön-külön. Sebességváltáskor automatikusan az adott sebességi fokozathoz 

tartozó késleltetések lépnek életbe. A jobb és bal fejre vonatkozó értékek külön állíthatóak be.

Az “F8” gomb lenyomásával állíthatja be a kívánt sebességi fokozatot.

Az “F4” gomb lenyomásakor a gyári értékek töltődnek be, melyek többnyire megfelelő működést 
eredményeznek. 

A “Kezdet” paraméterrel kompenzálható a ragasztó applikáló fej és az optoszenzor közti 
távolság. Úgy állíthatja be azt az értéket, ha az első ragasztási pozíciót pl. 1mm-re állítja és a 
“Kezdet” paramétert úgy módosítja, hogy a távolság valóban 1mm legyen.


A “Vég” paraméter hasonló a “Kezdet” paraméterhez, de a ragasztószalag végének pontos 
helyzete állítható be vele. (Értéke elméletileg azonos a “Kezdet” paraméterrel, de a 
ragasztószalag mechanikus tulajdonságai miatt némi eltérés lehetséges.)


A “Lapvég” paraméter hasonló a “Kezdet” paraméterhez, de az ív végén történő automatikus 
ragasztás megállítás pontos helyzete állítható be vele. (Értéke elméletileg azonos a “Kezdet” 
paraméterrel, de a ragasztószalag mechanikus tulajdonságai miatt némi eltérés lehetséges. Az ív 
végén történő ragasztás leállítás programból letiltható.)
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Ív vég érzékelés, ismétlés képernyő 

Ha az áteresztett ív rövidebb, mint a beállított ragasztózási pozíciók, akkor az FTD-1 az ív végénél 
a ragasztószalag applikációt automatikusan leállítja. 

Ha az átereszeit íven lyuk van, vagy a nyomtatott ív sötét részeket tartalmaz, az megzavarhatja az 
optoérzékelőt és az tévesen a ragasztás leállítását kezdeményezi. 

Ez a hiba küszöbölhető ki a “Lap vég érzékelés” funkció letiltásával.

Ekkor a “Letiltási hossz” értékén belül az FTD-1 az optoérzékelő jelétől függetlenül azt feltételezi, 
hogy a ragasztó applikáló fej alatt ív van. Állítsa a letiltási hossz értékét egy kicsit nagyobbra, mint 
az ív hossza. (Ha túl kicsi a letiltási hossz értéke, akkor a készülék tévesen leállíthatja a 
ragasztózást, ha túl nagy, akkor a következő ív behelyezését nem érzékeli megfelelően.)


Az “F2” gomb lenyomásával az “Auto repeat” funkciót aktiválhatja. Ez a funkció akkor hasznos, 
ha tekercses anyagra, vagy hosszú csíkokra akar folyamatosan ismétlődő ragasztócsíkokat 
ragasztani, egyforma hosszúságban és egyforma távolságra.

Az “F2” aktív állapotában az “A-Fej” és “B-Fej” képernyőkön csak az első három mezőt szabad 
kitölteni, a többi értékét “0”-t kell írni.

• Az első érték (1.) az ív szélétől a ragasztószalagozás megkezdéséig terjedő távolság.

• A második érték (2.) az első ragasztószalag csík végének pozíciója

• A Harmadik érték (3.) a második ragasztószalag csík elejének a pozíciója.

• A továbbiakban a gép “A” hosszúságú ragasztószalag csíkokat ragaszt “B” távolságonként, 

egészen addig, amíg az ív ki nem fut a gépből. !
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A késleltetési paraméterek beállítása 

Az alábbi vázlaton az időzítési paraméterek funkciója tekinthető meg.




• S: Az optoszenzor jele

• A: A ragasztózó fej működtető jele


Az ív széle eléri az opteoszenzort, majd a “Start” késleltetés után a ragasztó applikáló görgő alá 
kerül. (Az optoszenzor nincs azonos helyen az applikáló görgőkkel) Az EPT-1 ehhez az értékhez 
adja hozzá a ragasztás megkezdési pozíciók értékét. 

A kikapcsolási értékeket a “Stop” késleltetéshez adja, aminek az értéke kissé eltérhet a “Start” 
késleltetéstől, a mechanikus különbségek miatt. (pl. a kés siklik a ragasztószalag felületén mielőtt 
elvágná azt.)

A lapvég késleltetés az optoérzékelő jelétől a lap tényleges kifutásáig eltelt idő, aminek az értéke 
kissé eltérhet a “Start” késleltetéstől, a mechanikus különbségek miatt. (A lapvég érzékelés 
programból le is tiltható.)
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Nyelvválasztó képernyő 

Kiválaszthatja a kívánt nyelvet az “F1”, “F2” és “F3” gombok lenyomásával.

Információ képernyő 

Ezen a képernyőn a program verziója és a gyártó elérhetősége tekinthető meg.

PLC Bemenet ellenőrző képernyő 

A programozható vezérlő bemeneti jelei ellenőrizhetőek ezen a diagnosztikai cell képernyőn. Az 
“X0” az optoszenzor bemenet, az “X1” a motorindító kapcsoló jelének bemenete. A többi 
betemetet az FTD-1 nem használja.
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PLC Kimenet ellenőrző képernyő 

A programozható vezérlő kimeneti jeleit állíthatja ezen a képernyőn. az “Y0” és “Y1” a mágnes 
szelepek vezérlő jelei, az “Y2” a motor működést visszajelző LED jele, az “Y4-7” jelek a 
frekvenciaváltót vezérlik.


A-Fej (ms) kijelző 

A fej késleltetéseit jelzi ki ezredmásodpercben diagnosztikai célból.
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A ragasztószalagokról

Öntapadó ragasztószalagok 

A Paperfox TD-1 and TD-50 ragasztószalag applikáló fejek az alábbi tulajdonságokkal 
rendelkező, könnyen téphető ragasztószalagokkal történő használatra lettek kifejlesztve.


• A ragasztóanyag hordózó anyaga papír vagy speciális filc “vlies” legyen. Erős, műanyag 
hordozójú vagy vastag, habosított szalagok használata nem javasolt.


• A borítóanyag mindkét oldalon szilikon réteggel ellátott papír, melyre a ragasztó nem tapad. 
Erős műanyag fóliák használata itt sem javasolt.


• A ragasztóanyag lehet oldószeres gumi, akril gyanta stb. Egyes anyagok jobban szennyezik a 
terelőgörgőket, mások kevésbé. 


A ragasztószalagok tárolása 

A tárolás alatt a kétoldalas öntapadó ragasztószalagok tulajdonságai megváltoznak. Még a 
leggondosabb tárolás mellett is. Tárolja a ragasztószalagot száraz, hűvös helyen és ne bontsa ki 
a gyári csomagolást felhasználás előtt. Ne tárolja a ragasztószalagot sokáig és győződjön meg 
róla, hogy ahol vásárolja ott sem tárolták sokáig. Legjobb, ha a ragasztószalagot közvetlenül a 
gyártótól rendeli.


Ha a ragasztószalag tekercsen rések vannak, akkor ott a ragasztó kiszárad és nem tapad. Ez 
elakadást okozhat ragasztószalag applikáláskor.


További információ 

Az EPT-1 programozása hasonló a Paperfox FTD-1 programozásához, csak néhány funkció nem 
elérhető. Így további információk érhetőek el az alábbi linkeken: 

https://www.paperfox.hu/pdf/manual-ftd-1-2021-mar-02-hu.pdf 
https://www.paperfox.hu/pdf/manual-td-1-2018-apr-01-hu.pdf 
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Rések a ragasztószalag 
tekercsben

https://www.paperfox.hu/pdf/manual-ftd-1-2021-mar-02-hu.pdf
https://www.paperfox.hu/pdf/manual-td-1-2018-apr-01-hu.pdf


 

Declaration of conformity 

We the manufacturer  

Fürcht Zoltán ev. (Trademark: “Paperfox”) 
H-2142 Nagytarcsa, Ganz Ábrahám u. 3/7. 
www.paperfox.eu 
+36 30 948-2491 

Declare that the product 

Kind of product: Tape applicator 
Type of product: Paperfox EPT-1 

Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the 
following directives: 

EMC Directive  2004/108/EC 
Low voltage directive 2014/35/EU 

The product is compatible with the following standards: 

EN 60204-1  Safety of machinery. Electrical equipment of machines 
EN 1088 Interlocking devices associated with guards 
MSZ EN ISO 12100:2011 Safety of machinery 

Nagytarcsa, 15.01.2023. 

 

Fürcht Zoltán
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