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Rövid leírás
A Paperfox FTD-1 Programozható Ragasztószalag aplikátor max. 20mm széles ragasztószalag
felragasztására készült kartonra, papírra v. más íves anyagra. Ez a készülék két Paperfox TD-1
ragasztószalag applikáló fejet tartalmaz, melyekről további információ annak a leírásában
található.

Műszaki adato
Méretek állvány nélkül:

H=110cm Sz=100cm M=75cm

Méretek állvánnyal:

H=110cm Sz=100cm M=150cm

Súly állvánnyal:

75 kg

Tápfeszültség:

230V 50Hz

Teljesítémyfelvétel:

180W

Pneumatikus nyomás:

8 Bar

Ívtovábbítási mód:

Futószalag (700x700mm)

Ragasztószalag vágási mód:

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

Sebesség:

2, 10, 20, 30 m/min

Max. ívszélesség:

700mm

Min. ívszélesség:

40mm

Min. ívhossz:

50mm

Max. vastagság:

3mm

Max. ragasztószalag szélesség:

20mm

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.

Ragasztózó fejek száma: (alap
kiépítésben)

2db (1 jobb, 1 bal))
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Ragasztási korlátok
Min.sheet
ívhossz
Min.
length50mm
50mm
Max.
4 ragasztó
csík
Nr.
of tape
strips/head:
1-4

Min. tape length 20mm

Sheet

Front edge

Legalább 20mm hézag

Íveleje

Max. sheet width: 700mm

Sheet travel direction

Min. distance: 60mm

Min. gap length 20mm

Min. ragasztóhossz: 20mm

Ív vége

Back edge

Bal
Leftszéle
edge

Tape width
5-20mm

Right edge

Jobb széle
Min.
the tape from
the
Az
ív distance
végétől of
minimum
1..2m
back
edge
of
the
sheet:
1..2mm
távolságot kell tartani.

Min.
distance
of the tape
the front edge of the shee
Minimális
távolság
az from
ív elejétől
• with thick, rigid cardboard: 2..5m
• Vastag kartonnál 2..5m
• with thin, flexible paper: 10…20m
• vékony papírnál 10..20m
• with thin paper close to the sheet corner: 20…30mm

• vékony papírnál a sarok közelében 20..30mm

A vágási vonalak nem egyenesek,
hanem fogazottak.
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Az FTD-1 programozható ragasztószalag applicator használatbavétele el tt olvassa el a kezelési
utasítást a balesetek megel zése és a problémamentes használat céljából.
A Paperfox FTD-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 megfelel megvilágításról.
A könny és biztonságos csatlakoztathatóság végett a gépet 0,6 és 1,9m közti
magasságú konnektorhoz csatlakoztassa.
Csak megfelel véd föld érintkez s konnektort használjon.
A biztosítékokat csak az el írt érték re cserélje.
Javítást csak képzett szakember végezzen, eredeti alkatrészekkel.
Az éles kések cseréjét és tisztítását különös gonddal végezze, mert azok sérülést okozhatnak.
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Biztonsági előíráso

A Paperfox FTD-1 részei és azok beállítása
A kép a gépet alapkon gurációban ábrázolja, attól eltérések lehetségesek.

Elzáró szelep

TD-1 Applikátor fej

Papír vezetők
Berakó asztal

Vezérlő egység

A megmunkálandó ívek a megfelel oldalirányú pozícióját a gépasztalon állítható papírvezet k
biztosítják.
Az elzáró szeleppel a ragasztószalag felragasztás ki és be kapcsolható.
Ezt a szelepet célszer a ragasztószalag gépbe helyezésekor elzárni.
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Kijelző
Vészgomb
Motor Be/Ki
Főkapcsoló

Programozható
vezérlő
A vészleállító gomb lenyomott állapotában a gép nem m ködtethet . A vészleállító gomb a
gombfej óramutató járásának irányába elfordításával állítható vissza normál üzemi helyzetbe.
A f kapcsolóval kapcsolható a gép ki/be.
Az ívtovábbítás a motor be/ki gombbal indítható ill. állítható le.
A gép üzemi paraméterei a programozható vezérl vel állíthatóak be, melynek működését később
részletezzük.
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ű

ő
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A futószalag feszességének állítása

Futószalag

Állítható hengertartó

Rögzítő anya

Állító csavar
Az M6-os rögzítő csavar kilazítása utan a futószalag feszessége az állítócsavarral állítható be. Az
állítócsavar egy M4 anyával rögzíthető.
Próbálja úgy állítani, hogy a futószalag minkét oldalon ugyanolyan feszes legyen.

Cfutószalag

Futószalag vezető
görgők.
Úgy állítsa be a
futószalag feszességét,
hogy az a két görgő közt
fusson és egyiknek se
feszüljön nagyon neki.
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Pneumatikus szűrő és szabályozó

Nyomásszabályozó gomb

Nyomás mérő

Víz leengedő szelep

Pneumatikus cső
A pneumatikus szűrő kiszűri a káros szennyeződéseket a táplevegőből. A nyomás a
nyomásszabályozó gombbal állítható, általában 6 bar nyomás megfelel. Ha nem tudja elfordítani,
akkor húzza felfelé.
A víz leengedő szeleppel az összegyűlt kondenzált víz leengedhető.
A pneumatikus csatlakozóval az FTD-1 egy kompresszorhoz csatlakoztatható.
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Optoszenzor

Omron E3F1-DN11-2
optoszenzor

LED

Érzékenység állítás

Rögzítő csavar

Az FTD-1-et alapkiépítésben Omron E3F1-DN11-2M optoszenzorral szállítjuk. Az optoszenzor
érzékenysége csavarhúzóval állítható és a működését LED jelzi.
Az optoszenzor a háttérnél világosabb íveket érzékeli. Az optoszenzor vörös fénnyel működik, így
a zöld futószalagot is feketének “látja”.
Ha fekete vagy sötétzöld íveket akar ragasztószalagozni, akkor ragasszon fehér szigetelőszalagot
a futószalagra és használja az “Optoszenzor invertálása” funkciót.

Fehér szigetelőszalag
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TD-1 Ragasztó applikáló fe
A Paperfox FTD-1 két (egy jobbos és egy balos) TD-1 Ragasztó applikáló fejjel van ellátva.

Elektromos kábel
24V DC

Kézi elzáró
szelep

Pneumatikus
csatlakozás
6mm, 8 Bar
Tekercs fedél
rögzítő csavar
Ragasztószala
(3” magméret)

Pneumatikus
henger
A leszorító görgők
rugói

Leszorító görgők

Laprugó

Kés

A sűrített levegő 6mm-es csövön érkezik.
Az elektromos vezérlés 24V egyenárammal történik, a polaritás közömbös
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A ragasztószalag behelyezése a TD-1 ragasztószalag applikátor fejbe
A TD-1 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
te onos görgők felé essen. (A szalag a te onos görgőkre kevésbé ragad.)
Ragasztószalag cserkor célszerű a kézi elzáró szelepekkel elzárni a tápnyomást.

Te on
görgők

Szalag szélesség
állító csavarok

A leszorító görgők
rugói

Applikátor
görgő

Laprugó

Applikátor állító
csavar

Kés

A TD-1 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
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beállításával. A ragasztó applikáló fejek oldalirányú eltolásánál célszerű az összes rugót
kiakasztani.

Az applikátor állító csavarok állítása.

Ezekkel a csavarokkal állítható be, hogy mennyire nyomja a gép az applicator görgőt a te on
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 te on hengerhez. az esetek
többségében, különösen nehezen vágható szalagoknál az applicator görgőnek teljesen hozzá kell
nyomódni a te on görgőhöz.

Az applikátor fejek oldalirányú állítása.

A hosszirányú pozíciók állítása programból lehetséges, azonban az oldalirányú pozíció csak a
fejek oldalirányú állításával oldható meg.
Akassza ki az összes rugót a leszorító görgőkből. Lazítsa ki az applikátor fej rögzítő csavarját és
csúsztassa a fejet a kívánt pozícióba.
Rögzítse a rögzítő csavart és akassza vissza a szükséges mennyiségű rugót.
Szükség esetén az applicator fejek magassága is állítható, pl. ha vastagabb anyagot akar
ragasztószalagozni.

Applikátor fej rögzítő
csavar

Applikátor fej magasság
állító csavar (M8)

Flat springs

Laprugó

A laprugó a ragasztószalagot az applicator görgőnek nyomja.

Applikátor görgő
Laprugó rögzítő
csavarok

Laprugó

A rögzítő csavarok kilazítása utan 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 kokozhat.
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Fojtószelepek

A fojtószelepek a TD-1 fej opcionális tartozékai. Fő célja nem programozható vezérlések esetén a
ragasztási pozíciók nom állítása. Néha előfordul, hogy a ragasztószalag elvágásakor a gép a
szalagot feltépi ill. belekarmol az ívekbe. Ilyenkor fojtószelep lassíthatja az applicator görgő
felemelkedését csökkentve ezt a hibát.

Fojtószelepek

Állítható sebesség és irány

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

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
feltekerésekor lehet hasznos.
A pontos működést lehetővé tevő időzítés automatikusan átállítódik sebesség váltáskor.
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Extra tartozékok, speciális megoldáso

Élesebb kés

Extra éles pés

Standard 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!

Extra leszorító görgők

Papír és karton használata esetén az FTD-1 alapkiépítésben
is jól használható, de egyes anyagok speciális leszorító
görgőket igényelnek.
Puhább anyagokon, hajtogatott dobozokon a normál
görgők nyomokat hagyhatnak, csúszósabb fóliák
megvezetését nem mindig biztosítják megfelelően.

R	

k


PAPERFOX FTD-1 RAGASZTÓSZALAG APPLICATO

16

Extra papír terelők
Evvel a terelőkével hullámosodásra hajlamos anyagoknál a
“szamárfülek” képződése akadályozható meg.

Ez a papírterelő az ívek hullámosodását hivatott
megakadályozni.

Ha az ív sarkának a közelében kezdi a ragasztószalag
ragasztást, akkor az első leszorító görgő hajlamos
“szamárfül” képzésére. Néha ezen az első görgőpát
kiszerelése és az ábrán látható terelőlemez beszerelése
segíthet.
Sajnos ebben az esetben a gép rövid ragasztócsíkok
esetén bizonytalanabbul működhet.
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Több ragasztó applikáló fej használata

Bár az FTD-1 két applicator fej használatára készült, bizonyos megszorítások mellett több fej is a
gépbe építhető.

• Az FTD-1 csak két fej csoport vezérlésére alkalmas, több fej párhuzamos kötése esetén azok
egyformán működnek.
• A fejek beállítása és a ragasztószalag cseréje a fejekben való kényelmes hozzáférést igényel,
amely több fej esetén nehézkes lehet.

TD-50 Applikátor fej
A TD-50 Applikátor fej akár 50mm széles ragasztószalag felvitelére is alkalmas.
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Ha nem akar szélesebb ragasztószalagot használni, akkor inkább a TD-1 használatát javasoljuk,
mert abba kényelmesebb a ragasztószalag befűzése.

További fejlesztések a TD-50 applikátor fejben:

Csavarral állítható
leszorító erő
Erősebb rugók

Jobb szalagvezetés

Erősebb csapágyak
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A programozható vezérl (PLC)
A ragasztószalag applikálási pozíció és az egyéb paraméterek a programozható vezérl
segítségével állíthatóak be. A beállítások több képerny n történnek, a képerny k között a PLC
bal oldalán lév “fel” és “le” gombokkal lehet váltogatni.
A m veleti utasítások és az adatok a funkció billenty k és numerikus billenty k segítségével
adhatóak meg. A “SET” gomb lenyomása után az adatok beírhatóak az éppen kivilágított mez be
és az adatok az “ENT” gomb benyomásával rögzíthet ek és ezután a következ mez értéke
írható be. Ha nem akarja az összes mez értékét beírni, akkor kiléphet a beírási üzemmódból az
“ESC” gomb lenyomásával.

Fő képernyő

A gép bekapcsolása utan a f képerny látható a kijelz n.
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”
funkcióbillenty vel nullázható.
Az ívtovábbító motor a “Motor be/ki” motorral kapcsolható be/ki és ugyanez érhet el az “F2”
funkciógomb lenyomásával is ha a f képerny 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 kijelz jobb tetején látható jelz fények diagnosztikai célokat szolgálnak, a pneumatikus
szelepek állapotát jelzik vissza.

A-Fej, B-Fej Képerny k

Nyolc numerikus mez van ezen a képerny n. A beírt értékek a távolságok a lap szélét l mmben, ahol a ragasztó felragasztás kezd dik ill. végz dik.
Ezen a példán egy csík felragasztása történik, ahol a kezd pozíció 15mm a vége 415mm. Ne
írjon “0” értéket az els pozíciónak, mert az inaktív pozíciót jelent. Ha az ív elején szeretné
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ő

ő
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ő

ő
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kezdeni a ragasztást, akkor írjon els 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.)
A B-Fej képerny hasonló az A-Fej képerny höz.

Másolás/Törlés képerny

Az “A-Fej” képerny n beírt értékek az “F3” funkciógomb lenyomásával másolhatóak a “B-Fej”
képerny re és az “F4” funkciógombbal ellenkez irányba. A képerny kre írt értékek az “F5” és
“F6” funkciógombokkal törölhet ek.
Az “F7” gomb lenyomásával az optoszenzor jele invertálható. A futószalagra fehér szigetelőszag
csíkot ragasztva és ezt a funkciót kiválasztva sötét v. fekete ívek is ragasztószalagozhatóak.
Az “F1” gomb lenyomásával a futószalag haladási iránya megfordítható. Ez a funkció
papírbegyűrődés eltávolításánál vagy ragasztószalag csík felragasztásánál lehet hasznos

Betöltés/Mentés képerny

Lehet ség van a gépen 10 beállítás eltárolására. A “SET” gomb lenyomása után beírható a tároló
száma 0-9-ig. Az F1 billenty lenyomására bet lt dik a beállított tárolóból az el z leg elmentett
beállítás, az F2 lenyomására eltárolódik az éppen aktív beállítás a beállított tárolóba.
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ő

ő

ő

ő
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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 lap valódi hosszát is, ekkor az “F3” gomb lenyomásakor a gép automatikusan
kiszámítja a skála faktor értékét.

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.!

R	

PAPERFOX FTD-1 RAGASZTÓSZALAG APPLICATO

23

A késleltetési paraméterek beállítása
Az alábbi vázlaton az időzítési paraméterek funkciója tekinthető meg.

• S: Az optoszenzor jele
• A: “A” fej működtető jele
• B: “B” 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 FTD-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.)

R	

PAPERFOX FTD-1 RAGASZTÓSZALAG APPLICATO

24

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

Az “A” fej késleltetéseit jelzi ki ezredmásodpercben diagnosztikai célból.
A “B” fej kijelzőjének működése hasonló.
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A ragasztószalagokró
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 lc “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.

Rések a ragasztószalag
tekercsben

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

A vezérlő bekapcsolás után nem világít
• Ellenőrizze a vészgomb állapotát. A gond a fej elfordításával állítható vissza
• Ellenőrizze a hálózati csatlakozást
• Ellenőrizze a biztosítékokat

A ragasztószalag applikáló fejek nem mozdulnak meg
Ellenőrizze a kézi elzáró szelepek állapotát.

Kézi elzáró
szelep

Ellenőrizze a tápnyomást a nyomásmérő órán. A nyomás szabályozó gomb felhúzás után
elfordítható és a nyomás beállítható.

Nyomás szabályozó gomb

Nyomásmérő óra

Víz leengedő szelep

Pneumatikus cső
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Ellenőrizze a beállított ragasztási pozíciókat a programozható vezérlőn. Ha mind “0” akkor
ragasztás nem történik.

Az optoszenzor kijelző fénye nem változik
Ha papírt helyez az optoszenzor alá, akkor annak kijelzője nem változik.

Omron E3F1-DN11-2
optoszenzor

LED

Érzékenység állító
csavar
Rögzítő csavarok

•
•
•
•

Ellenőrizze, hogy a LED kijelző az optoszenzoron változik-e ha alá papírt helyez
Ellenőrizze, hogy áthalad-e a papír az optoszenzor alatt
Szükség esetén állítsa be az optoszenzor érzékenységét
Ha a papír fekete, vagy hasonló színű, mint a futószalag, akkor az optoszenzor azt nem érzékeli.
Ragasszon fehér szigetelő szalagot a futószalagra és használja az “optoszenzor invertálás”
funkciót, ahogy az a “Optoszenzor” fejezetben le van írva.
• Átlátszó ívek érzékelésére speciális opteoszenzort használhat.
• Az optoszenzor jelét a “Bemenetek” képernyőn az “X0” kijelzőn is megfeigyelheti.
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A ragasztószalag nem tapad az ívhez
Ha a ragasztószalag applikáló fej mozog, de nem ragad a ragasztószalag az ívhez
• Ellenőrizze a ragasztószalagot. Próbálja ki kézzel, hogy egyáltalán ragad-e az ívhez.
• Ellenőrizze, hogy a ragasztószalag megfelelően van-e befűzve.
• Ellenőrizze, hogy a ragasztószalag tekercs szabadon el tud-e fordult a tartójában. A
ragasztótekercs hozz ragadhat a burkoló fedélhez, ami elakadást okoz.
• Ellenőrizze a TD-1 fej laprugóját, hogy az megfelelő erősséggel tartja-e a ragasztószalagot. Ha
túl szoros, akkor a ragasztószalagot a papír ív nem tudja kihúzni, ha túl laza, akkor
visszacsúszhat a laprugó alól.
• Ellenőrizze az applikátor állítócsavarját. Lehet, hogy a görgő nem is éri el az ívet.

Appikátor állító
csavar

Laprugó
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A készülék nem a megfelelő helyre ragassza a ragasztószalagot
Az FTD-1 egyáltalán nem a megfelelő helyre ragassza a szalagot. Nem csupán pontatlanságról
van szó, a gép teljesen kiszámíthatatlanul viselkedik.
• Ellenőrizze az “Optoszenzor invertálása” paramétert. Ennek általában kikapcsolt állapotban kell
lennie.
• Ellenőrizze a beállított sebességet. A legkisebb sebességnél a sebesség a frekvenciaváltó
potenciométerével állítható, de a késleltetések nem változnak meg ekkor automatikusan.

Frekvenciaváltó

• Ellenőrizze a ragasztandó ívet. Ha az íven lyuk van, vagy a nyomtatott ív sötét részeket
tartalmaz, akkor az megzavarhatja az optoszenzor működését. Szükség esetén használja a
“Lap vég érzékelés letiltva” funkciót a leírtak szerint.

A ragasztási pozíciók pontatlanok és változnak
Ellenőrizze a futószalag feszességét. Eresszen át egy ívet ragasztás nélkül és jegyezze meg a
hosszát a “Hossz” paraméter szerint. Eresszen át egy ívet ragasztó applikálással és ismét
vizsgálja meg a “Hossz” értékét. Jelentős különbség esetén a futószalag valószínűleg laza.
Szükség esetén állítsa után a futószalag feszességét.
Ellenőrizze a tápnyomást, aminek általában 6…8 bárnak kell lennie.
Ha a ragasztószalag tekercs a fedelekhez ragad, az is okozhat pontatlanságot. A túl sokáig tárolt,
kiszáradt ragasztószalag is pontatlanságot okoz.
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A felragasztott ragasztószalag végének a pozíciója változó.
A felragasztott ragasztószalag csíkok kezdetének a pozíciója pontos, de a végének a pozíciója
változó, nagy a szórása. Esetleg a gép egyáltalán nem vágja el a ragasztószalagot.
• Ha erős, nehezen vágható műanyag ragasztószalagot ereszt át a gépen, akkor a kés azt nem
vágja jól. A kés éle siklik a szalag felületén mielőtt elvágná azt. Ezek a karcolt nyomok láthatóak
a felragasztott ragasztószalagon a végpont közelében. Ha ezek a nyomok hosszúak az azt jelzi,
hogy a kés nem vágja jól a ragasztószalagot. Használjon könnyen vágható ragasztószalagot, ha
ez nem megoldható akkor kísérelje meg élesebb kés használatát.

Extra éles pés

Standard kés

• Lehet, hogy az applikátor állító csavar beállítása nem megfelelő. Ha az applikátor görgő nem
felül neki a te ongörgőnek, akkor a ragasztószalag vágási helyzetben is könnyen kihúzható, ami
megnehezíti a vágást. Különösen nehezen vágható ragasztószalagok esetén gyeljen arra, hogy
vágási helyzetben a pneumatikus henger az applikátor görgőt erősen nekinyomja a
te ongörgőnek. Esetleg a tápnyomás növelése is segíthet.

Applikátor állító
csavar

• Lehet, hogy a ragasztószalag tekercs nem forog könnyen a tartóban, a tekercs az átlátszó
műanyag fedélhez tapad, ami pontatlanságot okoz.
• Lehet, hogy a ragasztószalag szélesség állító csavarok túl szűkre vannak állítva és a
ragasztószalag szorul, gyűrődik.
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A készülék feltépi a papírt

A ragasztószalag csík végénél vágáskor a gép feltépheti a ragasztószalagot az ívről sőt még meg
is karcolhatja azt. Éles kés használata esetén még bele is vághat.
• A tápnyomás csökkentése csökkentheti a feltépődést, mert lassítja az applikátor görgő
mozgását.
• Ha fojtószelepet szerel a pneumatikus hengerre avval is lassíthatja az applikátor görgő felfelé
mozgását, ami csökkentheti a feltépődést.
• Használjon kevésbé éles kést, ami nem karcolja meg az anyagot.
• Próbálkozhat a futószalag sebességének változtatásával is, mert a feltépődés mértéke
sebesség függő.

A leszorító görgők nyomot hagynak az íveken.
• Vastag, puha papíron a leszorító görgők nyomot hagyhatnak. Csökkentse a leszorító erőt a
leszorító rugók kiakasztásával. Csak akkor használjon két rugót, ha egy rugóval az ív vezetése
bizonytalan.
• Tekerjen néhány menet szigetelő szalagot a leszorító görgőkre. A puhább szigetelőszalag talán
nem hagy nyomot.
• Rendeljen speciális gumizott legszorítógörgőt.

A ragasztószalag oldalirányú pozíciója változó
A ragasztószalag oldalirányban “vándorol”.
• Ellenőrizze a ragasztószalag szélesség állító csavarok beállítását. Állítsa be azokat úgy, hogy ne
maradjon hely oldalirányú mozgásra, de a szalag ne is szoruljon.
• Ha csak egy applikátor fejet használ, akkor is hagyja a másikat az ív fölött, mert annak az
ívleszorító görgői segítik az ív stabil áthaladását.
• Nem megfelelő minőségű ragasztószalag is okozhat ilyen jelenséget. A rugalmas szalagokban
feszültség maradhat, ami oldalirányú elmozdulást okoz.
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A ragasztószalag a leszorító görgőkre tekeredik

Ezt a problémát gyakran az okozza, hogy az öntapadó ragasztószalag hordozó anyaga nyúlós és
vágás után kilóg a szilikonos borító papír alól. A kilógó részek a görgőkhöz ragadnak.
Lehetőleg ne használjon ilyen ragasztószalagot. Esetleg segíthet a kés cseréje is.
A másik lehetséges ok, hogy a ragasztószalag nem tapad meg az íven, az első leszorító görgő
visszahajtja és az így képződött “szamárfül” a görgőhöz tapad. Ebben az esetben az első
leszorító görgő felemelése vagy kiszerelése segíthet. (Amíg a ragasztószalag a második görgőhöz
ér a felhajlott szél gyakran visszahajlik.)

További segítség lehet ívterelő elemek felszerelése az első görgő helyére. Az ívterelő szerencsés
esetben visszatereli a felkunkorodott ragasztószalagot az ív felületére. Az első képen egy
egyedileg készült “gyári” ívterelő, a másodikon egy házilag, műanyag fóliából készült megoldás
látható. Ezek a megoldások átmenetileg megoldják a problémát, de hosszú távon feltétlenül a
megfelelő minőségű ragasztószalag használata javasolt.
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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: Tape applicator
Type of product: Paperfox FTD-1
Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the
following directives:
EMC Directive
Low voltage directive

2004/108/EC
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, 21.12.2018.

Fürcht Zoltán
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