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Rövid leírás 

A Paperfox FLDA-1 CÍMKE APPLIKÁTOR alkalmas öntapadó címkék applikálására karton lapokra 
automatikus ívtovábbítással. 


Műszaki adatok 

Biztonsági előírások

- Elektromos áramütés veszélye. A készülék ajtaját csak a hálózati csatlakozó kihúzása 
után nyissa ki!

- Kéz becsípésének a veszélye. Az asztalemelő szerkezet emelés vagy leeresztés közben 
sérülést okozhat. Ne nyúljon a berakóasztalhoz és az asztalemelő mechanizmushoz 
működés közben.

- Kéz becsípésének a veszélye. A futószalag üzem közben sérülést okozhat. Ne nyúljon a a 
futószalaghoz, különösen ne a futószalag alá működés közben. Kerülje a hosszú, lógó 
ruházat használatát munka végzéskor.

Méretek: (H x Sz x M)  L=110cm W=100cm H=150cm

Nettó súly:  80 kg 

Tápfeszültség: 230V/50Hz

Teljesítmény:  500W

Biztosítékok: 2 x 4A; 1 x 500mA

Üzemi hőmérséklet: +5...+40 °C

Tárolási hőmérséklet: -25...+55 °C (+70 °C max. 24 óra)

Zajkibocsátás: kevesebb mint 70 dB(A)

Max. tengerszint feletti magasság: 1500m

 Gyártó: Paperfox, H-2142 Nagytarcsa,  
Ganz u. 3/7.

Minimális ívméret: 20 x 15cm

Maximális ívméret: 30 x 40cm

Címkeméret: 8 x 5 cm
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A Paperfox FLDA-1 címke applicator részei 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Címke tekercs

Applikátor fej

Futószalag

Behúzó görgő

Kirakóasztal

Berakó asztal

Gépváz



A gép a főkapcsoló lenyomásával kapcsolható be ill. ki. 
A futószalag, az automatikus ívadagolás és a címkézés az indító gombbal indítható és 
állítható le azonnal. 

Leálláskor célszerű először az ívtovábbítást leállítani a Le gomb lenyomásával és csak 
miután az utolsó ív is elhagyta a gépet kell a futószalagot leállítani az indító gombbal.
A leállított továbbítás a Fel gombbal újraindítható.

Leállított ívtovábbítás esetén az F5 gomb lenyomásakor a gép egy ívet továbbít a gépbe.

Ha a futószalag és az automatikus ívtovábbítás áll, akkor a FEL és LE gombokkal a berakó 
asztal mozgatható. 
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Vészleállító 
gomb

Indító
gomb

Fel / Ívtovábbítás újraindító
gomb

Programozható 
vezérlő

Főkapcsoló Le / Ívtovábbítás megállító
gomb



Az FLDA-1 programozása

Az FLDA-1 paramétereit a programozható vezérlő segítségével lehet beállítani.

Kezdő képernyő 
A SET gomb lenyomása után a címke függőleges helyzete beállítható. A beírt éték az az 

idő, amely az ív szélének az érzékelése és a címke ragasztás megkezdése között telik el.

Az ívszámláló az F1 gombbal törölhető

A motor az F2 gombbal is indítható, de célszerűbb az indító gombot használni erre a célra.

A kezdő képernyőről az F8 gombbal lehet belépni a paraméterek beállításához, majd a 
kijelző bal oldalán lévő fel/le gombokkal lehet lépkedni a további képernyők között.
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A címke applikálás paramétereit beállító képernyő 

A címke továbbító motor először gyorsabban mozog a pontos címkefelhelyezés miatt, 
majd lelassul mert így pontosabban tud a címke széle a kívánt pozícióba állni.
Az első frekvencia (4000) a gyors mozgás sebessége, a második a lassúé.
Az első impulzusszám a gyors sebességben történő lépések száma, a második a lassú 
lépések száma. A lassú lépéseket nem végzi teljesen el a továbbítás, mert előtte leállítja azt 
a címke érzékelő optoszenzor jele.
A gyorsulás is beállítható
A stop késleltetés az az időtartam, ameddig a címke még tovább mozog a címke érzékelő 
jele után.
A paraméterek itt is a SET és az ENT gombbal állíthatóak be.

Téves indítást gátló késleltetések 
Az ív érzékelő otposzenzor az ív fölött áthaladva tévesen az ív végét érzékelheti, ha az 
íven lyukak vagy kivágások vannak, vagy ha a nyomtatott ívek mintája téves magszkítást 
és újraindítást okoz. Ezért az “Ív átfutási idő” alatt a gép újraindító impulzust nem fogad 
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el. Ezt az időt úgy célszerű megválasztani, hogy az ív várható átfutási idejénél kicsit több 
legyen, de jóval kevesebb az ívek adagolási gyakoriságánál.

Címke továbbításkor a címke nyomtatott mintája vagy a címke rezgése okozhat téves jelet, 
amikor a címke érzékelő optoszenzor tévesen úgy érzékeli, hogy a címke kifutott alóla. Ez 
a jelenség a “Címke érzékelő letiltási idő” helyes megválasztásával küszöbölhető ki. Ezt 
az időt úgy célszerű megválasztani, hogy a címke áthaladási idejénél kicsit több legyen, de 
jóval kevesebb legen, mint ami alatt a címke eléri az opteoszenzort.

A berakómű paramétereinek beállítása 
A dörzskerekes fikciós berakómű paraméterei a következő képernyőn állíthatóak be.

A éltetőmotort vezérlő impulzuscsomag frekvenciája (Frekv.) annak forgási sebességével 
arányos. Célszerű ezt úgy megválasztani, hogy az íveket a futószalag haladási 
sebességével adagolja.
Az impulzusszám (Impulzus) a léptetőmotorra adott impulzusok száma. Célszerű úgy 
megválasztani, hogy az ívtovábbítás akkor álljon le, amikor az ív hátsó széle kifut a 
dörzskerék alól.
A gyorsulást, pontosabban azt az időt ami alatt a dörzskerék eléri a teljes sebességét 
célszerű úgy beállítani, hogy a dörzskerék  “kipörgése” minimális legyen.

A késleltetés (Késl.) a berakások közt eltelő idő. Ez ne legyen kisebb, mint az ahhoz 
szükséges idő, hogy a címke a címkéző fejben pozícióba álljon. Ellenkező esetben cink 
kimaradás vagy hibás ragasztás történhet.

A “Leállás ennyi próbálkozás után” paraméter azt adja meg, hogy a gép hányszor 
próbálja meg az ívet beadagolni, mielőtt leállítja az automatikus lapadagolást. Ez 
történhet az ívek elfogyása vagy az adagolás elekedága miatt. Az elakadás történhet azért, 
mert nem tudj a gép behúzni a kartont (a dörzskerék kisrög) vagy egyszerre több ívet 
kísérel meg berakni és azok elakadnak. 
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Engedélyező képernyő 
Diagnosztikai célból az egyes funkciók letilthatóak. Normál működés esetén a funkciók 
engedélyezve vannak, a képernyő az ábrán láthatóhoz hasonló. 

A “Berakás engedélyezés” az “F1” gomb lenyomásával engedélyezhető vagy tiltható le.
Ha le van tiltva, akkor  dörzskerék nem forog, viszont az F5 gomb lenyomásával egy ív 
berakása kezdeményezhető. Ez a funkció a beállításkor, teszteléskor az ívek egesével 
történő adagolásához hasznos.

A “Címkézés engedélyezés” gombbal a címke applicator működése engedélyezhető vagy 
tiltható le. Ez a funkció az berakómű állítgatása során hasznos, az ívadagolás ekkor 
ragasztás nélkül próbálgatható.

Az “Asztalemelés engedélyezés” paraméterrel az automatikus adagolás során az 
automatikus asztalemelés tiltható le. Ekkor a berakóasztal alacsonyabb állapota mellett 
nem történik ívberakás, viszont a dörzskerék forgása megfigyelhető.

A képernyőn néhány aktív jelzés is megfigyelhető.

• Az X0 az ívérzékelő optoszenzor jele.
• Az X1 a címke érzékelő opto szenzor jele.
• Az M0 azt jelzi, hogy a címke továbbító léptetőmotor forog
• Az M2 az X0 jele a kikapcsolás késleltetésével. Az ív optoszenzor alá érkezése indítja és 

az “Ív átfutási idő” paraméter letelte után megszűnik a jel.
• Az M3 azt jelzi, hogy a címke érzékelő alatt címke van.
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Nyelvválasztás 

A programozás nyelve itt választható ki.

További információ 
A gép verziószáma és a gyártó elérhetősége itt tekinthető meg.
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Bemeneti jelek képernyő 

A vezérlőegesé bemeneti jelei itt figyelhetőek meg diagnosztikai célból.
• Az X0 az ívérzékelő optoszenzor jele
• Az X1 az indító nyomógomb jele
• Az X2 a címke érzékelő jele
• Az X3 a “Fel” gomb jele
• Az X4 a “Le” gomb jele
• Az X5 az asztal felső végállás érzékelőjének a jele
• Az X6 az asztal alsó végállás érzékelőjének a jele
• Az X7 a dörzskerék felső végállás érzékelőjének a jele

Kimeneti jelek képernyő 
Ezen a képernyőn a kimeneti jelek állíthatóak diagnosztikai célból.

• Az Y0 a címke motor léptető impulzusa
• Az Y1 a Dörzskerék motor léptető impulzusa
• Az Y2 a berakóasztalt felfelé mozgató jel
• Az Y3 a berakóasztalt lefelé mozgató jel
• Az Y4 a futószalag motort kapcsoló jel
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Címke befűzése a Paperfox FLDA-1 címkéző gépbe

Az öntapadó címke tekercset az ábrán látható módon célszerű a gépbe befűzni. A befűzést 
a gép kikapcsolt állapotában könnyebb elvégezni, mert a címketovábbító motor 
forgatógombja ekkor könnyen forgatható.  

A Paperfox FLDA-1 címkéző gép használata

•  Csatlakoztassa a gépet a hálózatra, kapcsolja be a főkapcsolót. Ha nem gyullad ki a 
jelzőfény, ellenőrizze a vészgomb állapotát.

• Állítsa a berakóasztalt a “Le” gombbal úgy, hogy a karton íveket rá tudja helyezni.
• Helyezze a kartonokat a berakóasztalra.
• Nyomja le a “Fel” gombot, amíg a berakóasztal a felső végállást eléri. Ekkor az asztal 

nem emelhető tovább.
• Indítsa el a gépet az indítógombbal.
• Ha le kíván állni, akkor először állítsa le az ívtovábbítást a “Le” gombbal majd miután 

az ív kifutott a gépből leállíthatja a futóiszalagot is az indító gombbal. He nem állítja le a 
futószalagot akkor az ívtovábbítás a “Fel” gombbal újraindítható.
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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: Label applicator with friction feeder and table lift 
Type of product: Paperfox FLDA-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, 06.DEC.2020 

Fürcht Zoltán
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