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Rövid leírás 

A Paperfox TF-3 tépőzár daraboló alkalmas tépőzár vagy más hasonló szalagok vágására a 
műszaki adatok fejezetben megadott mérettartományban. A két tekercs tépőzárat a készülék 
összeilleszti és a megadott méretre vágja. A továbbítás elektromos úton (léptetőmotorral) történik 
és a darabolást pneumatikus vágószerkezet biztosítja. 


Műszaki adatok 

Biztonsági előírások

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

- A vágókés nyílása úgy van beállítva, hogy nyitott állapotban a kezelő ujja ne férjen be a 
kés alá. Tilos a nyílás méretet ennél nagyobbra átállítani.

- Késcserét csak a hálózati csatlakozó kihúzása és a táplevegő elzárása után végezzen.

Méretek: (H x Sz x M)  40 x 30 x 80cm 

Nettó súly:  15kg 

Tápfeszültség: 230V/50Hz

Sűrített levegő nyomása 6…10 Bar

Teljesítmény:  100W

Biztosítékok: 2 x 2A; 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.

Max. vágási szélesség: 3cm

Max. tekercsátmérő: 300mm

Vágási sebesség: kb. 3500 vágás/óra (beállítás függő)
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A Paperfox TF-3 Tépőzár daraboló részei 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Felső tekercstartó

Alsó tekercstartó

Stancolómű

Továbbítómű

Vágó szerkezet

Üzemmód kapcsoló

Főkapcsoló
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Főkapcsoló

Elzáró szelep

Nyomásszabályozó

Kondenzált víz leeresztő 
szelep

Kábel a mobiltelefonos 
programozáshoz. 

(OTG kábel)



Beállítás tépőzár daraboláshoz

Tépőzár vágásakor a vastagabb anyagból készült tépőzárat a felső tekercsre célszerű 
helyezni úgy, hogy a vezető sínek közt a tépőzáras oldal felül legyen. A vékonyabb 
tépőzárat az alsó tekercsre célszerű helyezni úgy, hogy a vezető sínek közt a tépőzáras

 

oldal alul legyen. A szalag oldalirányú helyzete a vezetősínek együttes elmozdításával 
állítható, bár daraboláskor ennek nincs nagy jelentősége. A tekercs szélességének esetleges 
változása az egyik vezetősín állításával lehetséges.
A tépőzár darabolása a főkapcsoló bekapcsolása után automatikusan megindul és a gép 
folyamatosan darabol kikapcsolásig. Célszerű a gépet akkor leállítani, amikor a kés éppen 
vág, mert más esetben újraindításkor az első vágás pontatlan lehet.

A vágási paraméterek programozása

A vágási paraméterek egy okostelefon segítségével módosíthatóak. 
A programozáshoz töltsön le egy serial monitor programot az Android Play áruházból. 
Javasoljuk a CSA Apps által készített “Serial Monitor” használatát. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.csa.serialmonitor&hl=en_US
Programozáskor kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból. 
Figyelem! Hálózatra kapcsolt állapotban a készülék ajtajának kinyitása veszélyes.
Csatlakoztassa a telefont at OTG kábelhez, indítsa el a Serial Monitor programot és 
szükség esetén engedélyezze a csatlakozást.
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A vastagabb anyagból 
készült tekercs, tépőzáras 

oldalával felfelé

A vékonyabb anyagból 
készült tekercs, tépőzáras 

oldalával lefelé

Továbbító görgő

Vezetősín



A programozást az alábbi utasítások beírásával végezheti:

STEPS A léptetőmotor lépésszáma a vágások közt. A parancs beírása után a program 
kiírja a változó aktuális értékét és bekéri az új értéket. A változó értéke 10 és 32767 között 
lehet. Az ettől eltérő érték esetén a változó értéke nem változik.
A STEPS változó javasolt értéke 200

SPEED - A szalagtovábbítás sebessége, javasolt értéke 444.

ACCEL - Gyorsulás a szalag továbbításakor, javasolt értéke 2000.

DELAY1 - Késleltetés a kés leengedése és felemelése közt, javasolt értéke 200ms

DELAY2 - Késleltetés a kés felemelése és a szalagtovábbítás elindítása közt.   
      Javasolt értéke 200ms.

LIST - Kiírja az összes változó értékét
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Ide írhatja az utasításokat

Itt jelenik meg a készülék 
válasza

Billentyűzet



 

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: Hook and loop fastener tape cutter 
Type of product: Paperfox TF-3 

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, 09.04.2020 

 

Fürcht Zoltán
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http://www.paperfox.eu
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