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Rövid leírás

A Paperfox FLD-1 Programozható Címke Applikátor tekercses öntapadó címkék 
felragasztására készült kartonra, papírra v. más  íves anyagra.

Műszaki adatok

Biztonsági előírások

Az FLD-1 programozható címke applicator használatbavétele előtt olvassa el a kezelés 
utasítást a balesetek megelőzése és a problémamentes használat céljából.
• A Paperfox FLD-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..

Méretek állvány nélkül: H=110cm Sz=100cm M=75cm

Méretek állvánnyal: H=110cm Sz=100cm M=150cm

Súly állvánnyal: 75 kg

Tápfeszültség: 230V 50Hz

Teljesítményfelvétel: 250W

Max. ívszélesség: 700mm

Max. címke szélesség: 80mm

Ívtovábbítás: Futószalag (700x700mm)

Sebesség:  20m/perc
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Az FLD-1 részei

A tényleges konfiguráció eltérhet az itt leírtakról, mert az itt leírtak alapkonfigurációra 
vonatkoznak.
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A tekercses címkék berszerelése az FLD-1 címkézőgépbe

Helyezze a címketekercset az ábrán látható módon a letekercselő görgőre és rögzítse azt a 
tekercs rögzítő csavarral.

Vezesse át a címkeszalagot a feszítő görgő felett. 
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Vezesse át a címke-szalagot a csapágytartó rúd alatt.

Vezesse tovább a címkeszalagot az ábrán látható módon a címkeleválsztó hasábon és 
illessze a végét a címkehúzó tengely és a rugós leszorító görgők közé.
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A kézi működtetés forgatógombjával továbbitsa a szalagot.

Szükség esetén a rugós leszorító görgőket csavarhúzóval a tengelyről felemelve  
igazíthatja be a szalagot gyűrődésmentesen a gépbe.
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Végül illessze a szalag végét a felcsévélő szerkezetre az ábrán látható módon. A felcsévélő 
szerkezet üzem közben elkapja és felcsévéli a hordozópapírt. 
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A programozható vezérlő (PLC)

A címke applikálási pozíció és az egyéb paraméterek a programozható vezérlő 
segítségével állíthatóak be. A beállítások több képernyőn történnek, a képernyők között a
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 utan a fő képernyő látható a kijelzőn. 

A “Helyzet” a címke függőleges irányú pozíciójával arányos érték, az optoszenzor jele és 
a címkeapplikálás megkezdése közti idő millisecundumban.
Az “Ívszám” címke után az áteresztett ívek száma látható. Ez a számláló az “F1” 
funkcióbillentyűvel nullázható.
Befűzés után a címkét úgy érdemes beállítani, hogy a ne érje el a címe érzékelőt, majd az 
“F7” lenyomásakor a gép a címkét behúzza és helyzetét üzemkész állapotba húzza.
Az “F8” funkciógomb lenyomásával léphet be a további diagnosztikai célú 
menüpontokba.  
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Paraméter képernyő

Ezen a képernyőn állítható be több olyan működési paraméter, amely a gép működését 
befolyásolja. 

“Frekvencia” - A tekercs továbbítási sebességével arányos jellemző. Az első érték (a “/“ jel 
előtt) az indítási impulzus utáni gyors címkefelhelyezés sebessége. Ha ez a érték túl kicsi, 
akkor a címkét a gép lassabban tolja előre, mint a futószalag sebessége ezért a futószalag a 
címkéket rángatja. Ha túl nagy ez a sebesség, akkor lehet, hogy  léptető motor nem tudja 
ekkora sebességgel továbbítani a szalagot. A második érték a gyors mozgást követő 
lassabb mozgás sebességével arányos. Kisebb sebességnél a címke pozícionálása 

pontosabb, a nagyobb sebesség gyorsabb üzemet tesz lehetővé.
“Impulzus” - Az első érték a gyors címketovábbítás távolságával arányos. Ha ez az érték 
túl kicsi, akkor a címkefelhelyezés pontatlan vagy a futószalag a címkéket rángatja. Ez az 
érték függ a címke hosszától. Hosszabb címke esetén ez az érték nagyobb. A többi értéket 
célszerű a képen látható értékre állítani.
A második érték avval a távolsággal arányos, ami után a lassú címkemozgatás akkor is 
leáll, ha nem éri el ez alatt az idő alatt címke a címke helyzetét érzékelő optoérzékelőt. (Ez 
a funkció azért szükséges, hogy begyűrődés esetén is álljon le egy idő multán a 
továbbítás.)
“Gyorsulási idő” - A továbbítás gyorsulási sebessége. Ha túl kicsi, akkor a léptető motor 
nem tudja követni ezt a gyorsulást, ha túl nagy, akkor a működés bizonytalanná válhat.
“Stop késleltetés” - A címke helyzetét érzékelő optoérzékelő jele után ennyi idővel áll le a 
továbbítás. Célszerű úgy beállítani, hogy a címke megközelítse a címkét felnyomó 
hengert, de ne érjen hozzá.
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Szünet képernyő

A gyors címkemozgás és a lassú pozícióba állás közt a gép rövid szünetet tart. Ez 
javítja a működés stabilitását. Ha nagyobb értéket állít be az lassítja a gép 
működését.Nyelvválasztás képernyő

A kívánt nyelv az “F1”, “F2” és “F3” funkciógombokkal választható ki.

Információ képernyő

A “További információ” képernyőn  a program legutóbbi módosításának dátuma és a 
kezelési utasítás elérhetősége látható. 
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PLC bemenet teszt képernyő

A programozható vezérlő bemeneteit kijelző diagnosztikai célú képernyő. Az “X0” az 
optoérzékelő jele, az “X1” a motor be/ki kapcsoló jele. A többi bemenet nem használt.

PLC kimenet teszt képernyő

A programozható vezérlő (PLC) kimeneteinek állapotát jelzi ki ez a képernyő és a 
megfeleló funkciógombokkal a kimenetek be/ki kapcsolhatóak.
Az “Y0” és “Y1” kimenetek a ragasztó szalag aplikáló fejeket vezérlő elektropneumatikus 
szelepeket vezérlik. Az “Y2” a motor be/ki kapcsolójának lámpáját kapcsolja, az “Y4” a 
motort vezérli. A többi kimenet használaton kívül van.
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Megfelelőségi nyilatkozat 
Termék neve:   Paperfox FLD-1 programmable címke applicator
Gyártó:   Fürcht Zoltán ev.  H-2142 Nagytarcsa Ganz Á. u. 3/7.

Alkalmazott szabványok:

• EN 292-2/A1 1995, Gépek biztonsága
• EN 60204-1 , Gépek elektronikája
• EN 50082-2:1993 EElektromágneses zavarvédelem
• EN 50081-2:1993 elektromágneses zavarvédelem
• EN 1088 Gépek biztonsága

Nagytarcsa, 2017.10.23.

FLD-1 CÍMKE APPLIKÁTOR 13


	PAPERFOX FLD-1 Címke applikátor
	Kezelési utasítás

	Megfelelőségi nyilatkozat

