Üvegcse címkéző berendezés
ELS-4300

H ASZN ÁL ATI U TA S Í TÁ S

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A berendezés használata előtt figyelmesen olvassa el a használai útmutatóban található utasításokat! Ezután kezdje el használni a berendezést.

• Tartsa a kezelési útmutatót olyan helyen, hogy a berendezés kezelője könnyen megtalálja.
• Biztonsága érdekében feltétlenül tartsa be az útmutatóban leírt biztonsági előírásokat.

VIGYÁZAT !
• Tűz, robbanás vagy sérülés keletkezésének megelőzése érdekében ne üzemeltesse az egységet, ha ártalmas gázok (beleértve a gyúlékony és a korrozív gázokat) érzékelhetők a berendezés
környezetében.
• Áramütés, tűz vagy sérülés keletkezésének megelőzése érdekében azonnal kapcsolja ki a berendezést és áramtalanítsa, ha bármilyen szokatlan jelenséget észlel (például égett szagot).
Ilyenkor kérjen segítséget a márkaszerviztől vagy a forgalmazótól
• Tilos a belső elektromos bekötés fedelének felnyitása, vagy eltávolítása.
VIGYÁZAT NAGYFESZÜLTSÉG
• A berendezést csak az adattáblán megadott tápfeszültségű, földelt hálózatra szabad csatlakoztatni, az előírt kismegszakítón keresztül. Ne földelje a berendezést gázcsövekhez, vízcsövekhez,
villámhárítóhoz, és ne kösse telefonföldelésre.
• Ne működtesse a berendezést sérült elektromos vezetékkel
• Ne indítsa ill. ne állítsa le a készüléket az elektromos csatlakozó kihúzásával ill. bedugásával.
• Az áramütés elkerülése érdekében a berendezés tisztításának, illetve rutinszerű karbantartásának megkezdése előtt kapcsoljuk le a berendezés főkapcsolóját, illetve húzzuk ki a dugót a
konnektorból!
• Amennyiben folyadék kerül a berendezésbe, húzza ki a hálózati csatlakozódugót és értesítse a szakszervizt.
• A tisztításhoz tilos folyadék, vagy aerosol (spray) alapú tisztítószereket, maró hatású tisztítószereket használni!
• Áramütés veszélye miatt a berendezést tilos vízzel tisztítani.
• Ne használja a berendezést védőföldelés nélkül!

FIGYELEM!
• Helyezze a készüléket stabil sík felületre. Egyenetlen felületen ne használja a készüléket
• A berendezés forgó alkatrészeket tartalmaz, ne nyúljon felelőtlenül a forgó alkatrészekhez, sérülést okozhat
• A berendezés címke nyomtatására és a termékek címkézésére szolgál. Ettől elérő használatból eredendően a garancia azonnal megszűnik
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ÁTTEKINTÉS
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1. Termékadagoló szállítópálya
2. Termékadagoló csillag
3. Kezelőpanel
4. Címkéző egység
5. Címkenyomtató
6. Címkéző csillag
7. Címkesimító szalag
8. Selejtkidobó / gyűjtő egység
9. Termékkihordó oldalhajtás
10. Késztermék gyűjtőtálca
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ÁTTEKINTÉS - CÍMKÉZŐ EGYSÉG

1

2

3

4

8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4.

Motoros feltekercselő ( hordozószalag felcsévélés)
Letekercselő
Nyomtató ellennyomólap
Nyomtató
Nyomtítási kép pozícionáló kompenzátor
Címkeellenőrző kamera
Címkelefejtő egység
Címkelefogyás ellenőrző szenzor
Címkeköz érzékelő
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ÁTTEKINTÉS - VEZÉRLŐPANEL
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Nyomtató vezérlőpanel
PC érintőpanel
PLC vezérlő HMI
RJ-45 Csatalkozó (Külső programozó, valamint hálózati interfész)
USB csatlakozó (Nyomtató JOB feltöltére hasznáható)
RESET gomb
STOP Gomb / HIBA jelzőlámpa
START Gomb / Működést jelző lámpa

CÍMKE BEFŰZÉS

A címkét az alábbi ábra alapján fűzze be! Ügyeljen arra, hogy a címkefolyam mindíg az alsó
megvezetőgyűrűkön fusson. Ellenkező esetben a terméken a címke függőleges irányban elvándorolhat!
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CÍMKÉZŐGÉP MENÜRENDSZER

5
ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS ÜZEMELTETÉS

Üzemeltetési útmutató HERMA 400

5.1.1

Felépítés
A HERMA 400 címkézőkészülékek a fólia-billentyűzet és a kijelző gombjai segítségével kezelhetők.
A kijelző segítségével vihetők be és állíthatók be a címkéző paraméterei. Az alapértékek, mint pl.
a címkék indítás-késleltetése, vagy itt vagy opcionálisan potenciométerekkel (külső házban vagy
kapcsolószekrényben) egyaránt beállíthatók.

Fólia-billentyűzet

5.1.1.1

Kijelző

Fólia-billentyűzet
A fólia-billentyűzet gombjainak a funkciója a következő (amennyiben a címkéző nem PLC-vezérlőre
van csatlakoztatva; ebben az esetben a gomb-funkciók adott esetben hatástalanok. Lásd a
mindenkori megjegyzést):



Címkéző BE/KI
A gomb LED-je világít, ha a hajtás be van kapcsolva.
(Akkor áll rendelkezésre a funkció, ha a „Remote” átkötő jumper X27-re van állítva. Ilyenkor
a be-/kikapcsolás az X10.6 érintkezőtűn keresztül történne)



Előadagolás
Ezen gomb megnyomásával Ön manuálisan adagolhat egy címkét.
Fontos: Minden egyes tekercs-csere (címkeszalag) után legalább két
címkét manuálisan adagoljon előre a gombbal!
(Akkor áll rendelkezésre a funkció, ha a „Feed” átkötő jumper X27-re van állítva. Ha a jumper
nincs állítva, akkor az előadagolás csak külső jellel történhet)



Funkciógomb
Ennek a gombnak különböző funkciói vannak (lásd a következő táblázatot).
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BEÁLLÍTÁSOK - NYOMTATÁSI KÉP POZÍCIÓ
A nyomtatási kép keresztirányú pozícionálását az alábbi ábrán látható kézi tekerővel állíthatja
be. A tekerő állításával a kompenzátorgörgők a mogfelelő pozícióba mozgatják a címkét a nyomtatófej alatt.

A nyomtatási kép magassági pozícióját a noymtató kijezőjén található ( alábbi ábrán látható )
ikon megnnoymásával állíthatja be.
- A regisztrációt mm felbontásban adhatja meg.
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BEÁLLÍTÁSOK - CÍMKE POZÍCIÓ
A címke függőleges pozícióját az üvegen az alábbi ábrán látható módon állíthatja be. A tekerő
segítségével, az egész címkézőegység magassái pozícióját állíthatja. A skála segítségével, a
terméknek megfelelő magasságra állítsa a címkésőegységet.

9.

BEÁLLÍTÁSOK - CÍMKE POZÍCIÓ

A címkekitolást a címkézőgép menüjében állíthatja be. A megfelelő címkekitolást úgy kell beállítani, hogy a címe a simítószalag görgőjén érintőlegesen álljon, de a haladó üvegek ne ragadjanak hozzá. Csak a címkézés indításakor tapadjon meg a címke.
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4.0 mm
Select





10.

TERMÉKVÁLTÁS

A berendezés az alábbi méretű termékek címkézésére használható!
A következőkben felsorolt műveletek , a megadott sorrendben hajtsa végre a termékváltáskor.

Ø 18

Ø 22

Ø 30

1. Adagolócsillag cseréje
2. Bevezetőkorlátok beállítása
3. Beterelőelem beállítása
4. Címkéző csillag cseréje
5. Kiterelő elem beállítása
6. Kihordó oldalpálya beállítása
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TERMÉKVÁLTÁS

Adagolócsillag cseréje

Tekerje ki a rögzítőcsavarokat, majd távolÍtsa el
azokat

Húzza felfelé a csillagot. Ügyeljen a függőleges
mozgatásra, ellenkező esetben a forgó agyra
feszülhet.

Helyezze az új adagolócsillagot a központosító
agyra. Az illesztőcsapok pozícionálják a megfelelő
helyre.
Miután a megfelelő pozícióban van az alaktrész,
tegye vissza a csavarokat, majd húzza meg azokat

12.

TERMÉKVÁLTÁS

Terelőkorlát beállítása

1. Lazítsa ki a korlát rögzító csavarjait.

2. Állítsa be a termék átmérőjének megfelelő pozícióba a korlátot.
Ügyeljen a korlátok párhuzamosságára!!! A nem megfelelő beállítás a termékek beszorulását
okozhatja!

3.Rögzítse a korlátot a beállított pozícióban.
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TERMÉKVÁLTÁS

Beterelő elem beállítása
1. Lazítsa ki a tömb rögzítő csavarokat, állítsa a termékátmérőnek megfelelő pozícióba, majd
rögzítse a csavarokat.

Kiterelő elem beállítása
2. Lazítsa ki a tömb rögzítő csavarokat, állítsa a termékátmérőnek megfelelő pozícióba, majd
rögzítse a csavarokat.
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TERMÉKVÁLTÁS

Címkéző csillag cseréje

Tekerje ki a rögzítőcsavarokat, majd távolÍtsa el
azokat

Húzza felfelé a csillagot. Ügyeljen a függőleges
mozgatásra, ellenkező esetben a forgó agyra
feszülhet.

Helyezze az új adagolócsillagot a központosító
agyra. Az illesztőcsapok pozícionálják a megfelelő
helyre.
Miután a megfelelő pozícióban van az alaktrész,
tegye vissza a csavarokat, majd húzza meg azokat
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TERMÉKVÁLTÁS

Kihordó szalag beállítása

Az ábrán jelölt kézikerék segítségével állítsa a termék átmérőjének megfelelően a kihordószalag
pozícióját.
A megfelelő pozícióban a termékeket szorosan tartja a kétoldali hajtás, valamint a gyűjtőtálcára
megfelelő erővel továbbítja

3

0012

Tesztfuttatás

Amennyiben minden pontot az utasításnak megfelelően állított be, néhány terméket futtasson át
a teljes rendszeren, mielőtt az éles gyártást elkezdené.
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HIBAELHÁRÍTÁS

- Mielőtt

a gyártóhoz fordulna, ellenőrizze a következőket.

HIBAJELENSÉG

MEGOLDÁS

A berendezés nem indul el

- Ellenőrizze a csatlakozó kábeleket
- Ellenőrizze a biztosítékkat
- Olvassa le a PLC kijelzőjén megjelenő hibaüzenetet

A beadagoló-nál elakadnak a termékek

- Ellenőrizze a behordó szalg és az adagolócsillag sebességét. Megfelelő sebességek esetén nem fordul
elő elakadás

A címkézőcsillagnál nem minden termékhelyen található üveg

- Ellenőrizze a szállítószalag és a címkéző csillag sebességét. A megfelelő sebesség esetén a szállítópálya sebességé megfelelően táplálja a forgó csillagot

Nem megfelelő a címke rásimítás

- Ellenőrizze a címkéző szalag sebességét. Amennyiben túl lassú, a címke gyűrődhet az üvegen

Nem nyomtat a berendezés

Ellenőrizze a nyomtató kijelzőjén megjelenő üzeneteket

A nyomtatási kép nem megfelelő, csíkok
láthatóak a nyomatképben

Ellenőrizze a festékszalag feszességét a nyomtatóban. Feszítse meg, majd helyezze vissza a festékszalag tartó kazettát

A selejtkidobó egység túl sok terméket
dob ki

Ellenőrizze a kamera pozíciójának beállítását. A megfelelő címkeméretnek megfelelő kamerapozíciót
állítsa be

Feltorlódnak a termékek a szállítószalag
kimenő oldalán

Állítsa be a megfelelő szorításra és sebességre a kihordó oldalpályát.
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HIBALISTA

- A PLC

kijelzőjén megjelenő hibaüzenete listája

HIBAÜZENET

PROBLÉMA OKA

Levegőnyomás hiba

A Betáp sűritett levegő nem áll rendelkezésre. Nyissa ki a levegő kézi szelpét, vagy ellenőrizze a bejövő
nyomást

Vészkör bontva

Aktiválták valamelyik vészgombot

Címkéző csillag túlterhelés

A címkéző csillagnál elakadt termék, megszolrult, így a berendezés letiltott

Feldőlt termék hiba

A szállítópályán feldőnt termék érkezett

Torlódás hiba

A szállítópályán feltorlódtak a termékek. Megoldás: Állítsa be a megfelelő sebességarányokat

Nyomtató hiba

A nyomtató hiba állapotban áll. Ellenőrizze a nyomtató kijelzőjén a részletesebb hibaüzenetet

Címkéző hiba

A címkézőgép hiba állapotban van, ellenőrizze a címkézőgépen a részletesebb hibakódot

Címkézési ciklusidő hiba

A címkézési ciklus gyorsabb mint a nyomtatási ciklus, így agy címkézési ciklus alatt nem tud végezni a
nyomtatással a berendezés. Megoldás: Állítsa a címkéző csillagot alacsonyabb sebességre

Hiányzó címke a leadóélen

A címkézőgép leadóél pozíciójában hiányzó címke van a tekercsen. Megoldás: Manuális leválasztással
adjon le egy címkét

PC kommunikációs hiba

Megszakadt a kommunikáció a beépített PC-vel. Megoldás: Áramtalanítsa a berendezést a főkapcsoló
segítségével, majd ha ujríindítás után is fenn áll a probléma, hívja a gyárót.

Címkelefogyás hiba

A címketekercs mérete a kiritkus szint alá csökkent.

Címkézőgép nincs bekapcsolva

A címkézőgép standby állapotban van. Megoldás: KApcsolja be a címkézőgépet.
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SPECIFIKÁCIÓ

Általános specifikáció
Fizikai méretek

2500mm (Szé) x 1100mm (Ma) x 1300mm (Mé)

Tömeg

~ 300kg

Elektromos csatlakozás

Bemenet: AC 100-240V, 1A, 50-60 Hz

Üzemeltetési körülmények

Környezeti hőmérséklet: 5-40°C Páratartalom: 25~85%

Címke specifikáció
Külső tekercs átmérő
Címke szélesség
Címke hossz
Belső tekercs átmérő
Címkeköz mérete

Max 300 mm
15-30mm
Max 80mm
25.4~76.2mm (1” - 3”)
Min. 2-3mm
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