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Rövid leírás
A Paperfox FTD-1 Programozható Ragasztószalag applicator max. 12mm 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 adatok
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:

180W

Pneumatikus nyomás:

8 Bar

Max. ívszélesség:

700mm

Max. ragasztószalag szélesség:

12mm (Egyedileg max. 20mm)

Ívtovábbítás:

Futószalag (700x700mm)

Sebesség: (3 fokozatban)

15 / 18 / 25 m/perc

Biztonsági előírások
Az FTD-1 programozható ragasztószalag applicator használatbavétele előtt olvassa el a
kezelés utasítást a balesetek megelőzése 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 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..
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Az FTD-1 részei
A tényleges konfiguráció eltérhet az itt leírtakról, mert az itt leírtak alapkonfigurációra
vonatkoznak.

TD-1 Ragasztószalag
applikáló fejek
Papír vezető
Gépasztal

Vezérlő egység

Kijelző
Vészgomb
Motor Be/Ki
Főkapcsoló

Programozható
vezérlő
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Elzáró szelep
Elektropneumatikus
szelep

Pneumatikus
fojtószelep

A megmunkálandó ívek a megfelelő pozícióját a gépasztalon állítható papírvezetők
biztosítják. Az elzáró szeleppel a ragasztószalag felragasztás ki és be kapcsolható.
Ezt a szelepet célszerű a ragasztószalag gépbe helyezésekor elzárni. A pneumatikus
fojtószelepek általában teljesen nyitott állapotban vannak, de esetleg használhatóak a gép
finomállítására is. (A felső fojtószelep a ragasztóapplikálás elindítását lassítja, ami
lágyabbá teszi a gép üzemét, de pontatlanabb ragasztást eredményez. Az alsó szelep a
ragasztó elvágását lassítja, ami a feltépődés veszélyét csökkenti.) Erről a TD-1 ragasztó
applikáló fej kezelési utasításában olvashat bővebben.
A vészleállító gomb lenyomott állapotában a gép men működtethető. A vészleállító gom 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.
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Setting the position of the tape applicator heads

Applikátor fej
rögzítő csavarok

Applikátor fej
magasság állító
M8 csavarok

A ragasztószalag felrakásának hosszirányú pozíciója probramból állítható, az oldalirányú
pozíció beállítása manuálisan történik: Lazítsa ki a ragasztószalag applikáló fej rögzítő
csavarjait és csúsztassa a fejet a kívánt pozícióba. Rögzítse a csavarokat.
A ragasztófejek magassága az M8-as állítócsavarok segítségével állítható.
Az ívtovábbítás sebességének állítása

Az ékszíjtárcsafedő felnyitása utan az ívtovábbítás sebessége a köz keresztmetszetű
meghajtószíj a kis ékszíjtárcsa másik hornyába való áthelyezésével változtatható meg.
Az ívtovábbítás sebességének megváltoztatása hatással van a ragasztószalag csíkok
felragasztásának helyzetére ezért sebességváltás után a gépet ismét be kell állítani.
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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 billenytűk
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 “Hossz” címke után látható érték a legutóbb áteresztett ív hosszával arányos érték, az
az idő századmásodpercben ami alatt az ív áthaladt az optoérzékelő alatt. (Ha a “túlfutás
engedélyezés” funkció aktív, akkor itt a “túlfutási idő” jelenik meg.)
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 aktv.
Az “F8” funkciógomb lenyomásával az optoszenzor jele szímulálható diagnosztikai
célból.
A kijelző jobb oldalán látható jetzőfények diagnosztikai célokat szolgálnak. (Optoszenzor,
Túlfutás, A-Fej, B-Fej)
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A-Fej, B-Fej Képernyők

Nyolc numerikus mező van ezen a képernyőn. A beírt értékek arányosak a pozíciókkal,
ahol a ragasztó felragasztás kezdődik ill. végződik. (Értékük a késleltetési dő
századmásodpercben az optoszenzor indító jeléhez képest.)
Ezen a példán a kezdő pozíció 88 a vége 800. Ne írjon “0” értéket az első pozíciónak, mert
az inaktív pozíciót jelent. Ha az ív elején szeretné kezdeni a ragasztást, akkor írjon első
pozíciónak “1”-et.
A B-Fej képernyő hasonló az A-Fej képernyőhöz.

Másolás/Törlés képernyő

Az “A-Fej” képernyőn beírt értékek az “F3” funkciógomb lenyomásával másolhatóak a
“B-Fej” kéernyőre és az “F4” funkciógombbal ellenkező irányba. A képernyőkre írt
értékek az “F5” és “F6” funkciógombokkal törölhetőek.
Túlfutás engedélyező képernyő
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Ha nyomtatott ívre szeretne ragasztószalagot ragasztani, akkor a nyomtatott minta
megzavarhatja az optoérzékelő működését. Az “F1” funkcióbillentyű lenyomásával a
“túlfutás” funkció aktiválható. Ekkor az optoérzékelő jelének érzékelése után beállított
“Túlfutási idő” időtartamig az optoérzékelő jelét a gép nem veszi figyelembe, úgy tekinti,
hogy az érzékelő alatt papír van. Ekkor a nyomataott elemek nem tudják megzavarni a
gép működését, viszont ha a papírív rövidebb, mint a “túlfutási idő”-nek megfelelő hossz
és az ív méretén túlnyúló ragasztás van beállítva, akkor a ragaszás az íven túlmenően a
futószalagra is megtörténik. (Ha a túlfutás nincs engedélyezve akkor a gép a beállított
méretektől függetlenül az ív kifutásakor megszakítja a ragasztást.)
Javasoljuk, hogy a “Túlfutás” inaktív állapota mellet egy a feldolgozandó ívhez hasonló
méretű, nyomatlan lap méretét a “Hossz” változó segítségével mérje meg és az túlfutási
időt állítsa annál egy kicsit hosszabbra.
Az “F2” funkciógombbal az “Optosznzor invertálás” funkció kapcsolható be, ami fektet
ívek használatát teszi lehetővé. A gép ekkor úgy érzékeli, hogy akkor van ív a gépben,
amikor az optoérzékelő sötétet érzékel. (Válószínűleg az optoérzékelő érzékenyég állítása
is szükséges ekkor az optoérzékelőn lévő műanyag csavarfej elfordításával.)
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 FTD-1 programmable tape 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, 2016.04.24.
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