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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

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

VIGYÁZAT !

FIGYELEM!

• 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 szokat-
lan 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 berende-
zés 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!

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

• 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 - KEZELŐPULT

 - HMI Vezérlőpanel 
 - Kezelőgombok  - START - STOP
 - Állapot jelző lámpa
 - Vészleállító nyomógomb
 - Fényoszlop

Fényoszlop jelzései: 

Villogó zöld fény  - A berendezés üzemkész, a START gomb megnyomásával indítható
Folyamatos zöld fény - A berendezés üzemel
Villogó piros fény - A berendezés valamilyen hiba állapotban van
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BERENDEZÉS FUNKCIÓINAK ISMERTETÉSE
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A berendezés tasakok, zacskók, illetva lapos ( max 10mm ) vastag tárgyak felső illetve 
alsó címkézésére alkalmas. 
A terméken a címkét pontosan lehet x-y irányban pozícionálni. 

A berendezés standard kivitelben manuális termékadagolásra alkalmas, de opcionálisan 
kiegészíthető automata termékadagoló egységgel.



BEÁLLÍTÁSOK - BEVEZETŐ HENGER
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A berendezés bevezető oldalán egy bevezető szivacshenger található, ami arra szolgál, 
hogy az adagolt tasakot behúzza, és szorosan a szállítószalag felületére nyomja.

A szállítópálya heveder felülete különösen nagy tapadással bír, így a terméket biztosan, 
elfordulásmentesen tartja haladás közben.

A henger erősségét az ábrán látható függőleges pozícionálóval tudja szabályozni. 
1. Lazítsa ki a narancssárga rögzítőkart 2. Állítsa be a megfelelő nyomást  3. Rögzítse 
vissza a kart.

Henger beállítása

1. Beállítás manuális adagolás esetén: 
 - A hengert úgy állítsa be, hogy a szalag mozgásakor a hengert biztosan, azonos se-
bességgel forgassa. Enyhén nyomja össze a szivacsot. 

2. Beállítás opcionális automata adagoló esetén
- Automata adagoló használata esetén emelje fel a hengert a szalag szintjétől min 3-4 
cm-el.

FIGYELEM! Az adagoló sebessége magasabb, így a termék a lenyomott hengerbe 
érkezve meggyűrődhet. 



BEÁLLÍTÁSOK - TERELŐKORLÁT
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A tasakok pontos megvezetéséhez a szalagon szükség van a kétoldali korlátok megfelelő beállítására. Ügyel-
jen arra, hogy a korlátok szimmetrikusan legyenek beállítva, és a termék a szalag közepén haladjon. 
FONTOS! A korlát nem megfelelő beállítása, a címkézés pontatlanságát okozhatja. 

Lazítsa fel a kézi rögzítőket, majd az ábrán látható módon két kézzel mozgassa a terméknek megfelelő pozíci-
óba. A felfogató elemeken pontos skála található, így a termékekhez tartozó paraméterek ismeretében köny-
nyen beállítható, gyors termékváltást tesz lehetővé. Miután beállította a megfelelő pozíciót, a rögzítőket húzza 
meg. 

A megfelelő címkézés érdekében, a címkézés felőli oldalon a lehető legpontosabban állítsa be a korlátot. A 
könnyű beadagolás miatt viszont a kezdő oldalon kis mértékben állítsa szélesebbre a korlátot, nehogy a be-
adagolásnál elakadjon a korlát kezdetében a termék.

FONTOS! A termékek közt méretbeli eltérések lehetnek, így amennyiben nem állandó a termékszélesség, a 
korlát 2-3mm-el való szélesebbre állítása ajánlott. Így a tasakok nem akadnak el a szalagon.



BEÁLLÍTÁSOK - CÍMKE SIMÍTÓ HENGER
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A címke gyűrődésmentes rásimítása a tasakra a forgó szivacshengerek feladata.
Helyes beállítás mellett a tasakok precízen buborék és gyűrődésmentesen felcímkézve kerülnek ki a gépből.

A megfelelő eredmény érdekében a szivacshengereknek megfelelően erős nyomást kell kifejteniük a tasakok-
ra.

Mindkét henger függőleges pozíciója beállítható.

-A helyes beállítás esetén a tasakok pontosan a két henger közé szimmetrikusan érkeznek. 

Beállítás menete: 

1. Lazítsa fel a narancssárga rögzítőkart. 
2. A tekerőgömb segítségével állítsa be a megfelelő nyomást. 
 - Megfelelő beállítás esetén a két henger közt nem látható rés. A két henger kb 4-5mm-t nyomja   
 egymást.
3. Szorítsa meg a rögzítőkart.

Tisztítás:

Amennyiben a henger felületére címke ragadt, állítsa le a berendezést és távolítsa el azt. Ellenkező esetben a 
címkézés nem lesz megfelelő.

Emelje fel a hengert, majd kézzel távolítsa el róla a felragadt címkét.

 FIGYELEM! Éles tárggyal NE érjen a hengerhez! A szivacs bevonat megsérülhet, és egyenetlen lesz a  
 nyomás a terméken.



TERMÉKÉRZÉKELŐ SZENZOR BEÁLLÍTÁS
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A termékek érzékelését a szalagon, valamint a címkézés indítását az alábbi ábrán látható 
optikai szenzor végzi.
A szenzor gyárilag beállított állapotban kerül fogalomba, viszont egyes esetekben szükség 
lehet az érzékelő ismételt betanítására. 

FONTOS!  A tanítás idején a szalagon nem lehet termék, 
mivel a betanítás a szállítószalag alapszínére történik.

A beépített érzékelő betanításához nyom-
ja meg >3sec ideig a [SET] és az [UP] gombot. 

Engedje fel a gombokat amint a [Set]  felirat villog a kijelzőn. 

Sikeres betanítás

Sikertelen betanítás .
Az 1 SPOT jelzés 
nem világít a kijelzőn!

Sikertelen betanítás esetén győződjön meg róla, hogy az érzékelő fénysugarában 
nem található termék, illetve idegen tárgy, majd ismételje meg a tanítási folyamatot.

Az érzékelő helyes működése esetén a  beépített narancssárga led  alapesetben kialszik, majd mikor 
termék érkezik az érzékelési fénysugárba, világítani kezd. Amennyiben  az üres szállítópályán is világít, 
szükséges a szenzor tanítása.



CÍMKE POZÍCIÓ BEÁLLÍTÁSA
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1

2

Alsó címke késleltetés

150 ms

Felső címke késleltetés

150 ms

1. A felhelyezett címke keresztirányú pozíciója.

2. A felhelyezett címke hosszirányú pozíciója.

A keresztirányú pozíció módosításához, 
az ábrán látható módon a címkézőgépet, 
keresztirányban a megfelelő pozícióba 
kell állítani. 

1. Lazítsa fel a rögzítőcsavart

2.  A kézi tekerő segítségével
 mozgassa a kívánt pozícióba.

3. Húzza meg a rögzítőcsavart

A hosszirányú pozíció beállításához 
használja  a kezelőpanelen található 
értékeket.

Külön paraméter szabályozza az alsó 
illetve felső címke pozícióját.

FIGYELEM! Az itt beállított érték idő 
alapú, így a címke beállított pozíciója 
függ a szállítópálya, illetve a forgóhenger 
sebességétől.



MENÜRENDSZER
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     TASAKCIMKEZO    ELS-3120

MenüBASIC-HU

Főmenü

A főképernyőről a [lefelé nyíl] megnyomásával juthat a paraméterek beállításához.

Számlálók

Napi darabszám:  123
Össz darabszám:  123

Számlálók

Ebben a menüpontban található az össz darabszám, illetve a napi számláló.
A napi számláló értéke a [CLR] gomb hosszú megnyomásával nullázható. Az össz darabszám folyamatosan 
növekszik, nem nullázható.



MENÜRENDSZER
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Forgóhenger sebesség

20.0 m/min

Forgóhenger sebesség
Ebben a menüpontban a címke simító motoros henger sebességét lehet beállítani. A beállított sebesség ugyanany-
nyi, vagy minimálisan (0.5-1m/min) magasabb értékre kell állítani, mint ami a címkézőgépeken beállított sebesség.

FIGYELEM! Nem megfelelő sebességbeállítások esetén a címke gyűrődhet a tasak felületén.

Szállítószalag sebesség

18.0 m/min

Szállítószalag sebesség

Az alábbi menüpontban a szállítópálya sebességét lehet beállítani. Az itt beállított sebességnek meg kell 
egyeznie, illetve minimálisan alacsonyabbnak kell lennie, mint a címkéző forgatóhenger sebességének. El-
lenkező esetben a tasak a hengereknél meggyűrődhet, illetve a címkézés minősége nem lesz megfelelő. 



MENÜRENDSZER
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Alsó címke késleltetés

150 ms

Alsó címke késleltetés
Ebben a menüpontban állítható az ALSÓ címke hosszirányú pozíciója a tasakon. A címké-
zőgép START késleltetése max. 125mm, így amennyiben az érzékelő pozícióhoz képest több 
mint 125mm késleltetésre van szükség, ebben a menüpontban lehet növelni a késleltetést. 
FIGYELEM!  Amennyiben 0 értéket állít be, a berendezés nem ad le címkét. 

Felső címke késleltetés

150 ms

Felső címke késleltetés

Ebben a menüpontban állítható a FELSŐ címke hosszirányú pozíciója a tasakon. A címké-
zőgép START késleltetése max. 125mm, így amennyiben az érzékelő pozícióhoz képest több 
mint 125mm késleltetésre van szükség, ebben a menüpontban lehet növelni a késleltetést. 
FIGYELEM!  Amennyiben 0 értéket állít be, a benrendezés nem ad le címkét. 



CÍMKÉZŐGÉP KEZELÉS



CÍMKÉZŐGÉP MENÜRENDSZER
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- +000
STANDBY

HERMA basic
Vz.xx.yy

- +
000 STANDBY

HERMA basic
Vz.xx.yy

 = On

000 STANDBY

HERMA basic
Vz.xx.yy

 = On

005 READY

HERMA basic
 = Manual feed
 >3 sec. = Standby

      = Menu

A címkézőfej paraméterei a beépített kez-
előgombokkal, valamint kijelző segítségé-
vel állíthatóak be.

Navigáció a menüben: 

A [+] és [-] gombok segítségével választhat a me-
nüpontok között. A kiválasztott menübe az [ENTER] 
gomb megnyomásával léphet.
A paraméter módosításához ismételten nyomja meg 
az [ENTER] gombot. Ekkor szerkesztési módba 
kerül. 
A paraméterek a [+] / [-] gombokkal módosíthatóak.
A művelet után szintén [ENTER] gomb segítségével 
véglegesíthető a megadott érték. A kijelzőn megjele-
nik a [ü] szimbólum.  

A [READY] képernyőn láthatóak az egyes funkciók.
- Manuális címkeleadás  - A funkció használatához nyomja meg röviden az [ENTER] gombot.
- Standby módba lépés  - Nyomja meg >3sec ideig folymatosan az [ENTER] gombot
- Belépés a menübe - Nyomja meg a [-] vagy a [+] gombok egyikét a menübe való lépéshez.
 (A menü felépítését a következő oldalakon találja)

A címkézőfej áram alá helyezés után alaphelyzetben [STANDBY] állapotban van. Ebben az állapotban nem 
adagol címkét. Az aktiváláshoz nyomja meg az [ENTER] gombot röviden. 
A kijelző áltvált [READY] állapotba. Ebben az állapotban van lehetőség a menüben való navigálásra is.



CÍMKÉZŐGÉP MENÜRENDSZER
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010            

5.0 mm
 Edit               

020            

10.0 mm
 Edit               

030            

25.0 m/min
 Edit               

010 - START késleltetés

020 - STOP késleltetés

030 - Címkézési sebesség

Start késleltetés

Az ebben a menüpontban megadott érték a cím-
kézés indításának késleltetése, a termék érzéke-
lésétől.

Beállítható érték: 5-125 mm

Stop késleltetés

Ez az érték a címkekitolást szabályozza a leadó-
élen. Az alábbi ábrán látható címke „kilógását” 
ebben a menüpontban állíthatja be. 

Amennyiben az adagolás során 1-nél több címke 
kerül leadásra, az itt beállított érték túl magas.

FONTOS!  A beállított érték nem haladhatja meg a 
használt címke hosszát. 

Beállítható érték: 5-125 mm

Címkekitolási sebesség

Ez a paraméter a címke leadási sebességét állítja 
be. 

Beállítható érték: 4-25 m/min



CÍMKÉZŐGÉP MENÜRENDSZER
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195            

20  ms
 Edit               

212            

10  ms
 Edit               

213            

40  ms
 Edit               

121                 
Distance / �
increment

0.11 mm
 Edit           

121 - Enkóder paraméterek

195 - Nyomtatási jel hossza

212 - Applikátor időzítés

213 - Applikátor visszahúzás időzítés

Enkóder paraméterek

Amennyiben aktiválva van az inkrementális jeladó, 
itt lehet beállítani az egy fordulat alatt beérkező 
impulzusok arányát. 
A jeledó kerék átmérőjének függvényében szüksé-
ges módosítani.

Nyomtatási jel hossz

Amennyiben csatlakoztatva van külső nyomtató, itt 
adható meg a nyomtatás indításához szükséges 
kimeneti jel hosszát. 
Amennyiben az érték 0, a nyomtatás ki van kap-
csolva.

Applikátor indítási késleltetés

Amennyiben pneumatikus címkeleadó applikátor 
van csatlakoztatva, itt állíthatja be a pneumatikus 
mozgás indítási késleltetését a termékérzékeléstől 
számítva.

Applikátor visszahúzási időzítés

A csatlakoztatott pneumatikus applikátor visszahú-
zási késleltetése. A lenyomástól számított időérték 
adható meg.



910 Rotate display

Off
On

 Edit               

CÍMKÉZŐGÉP MENÜRENDSZER
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912 Language / Sprache
Deutsch
English
Français
Español

 Edit               

951 Operating counters

Hours 0
Meters 0
Pieces 0

 Edit              

910 - Képernyő elforgatás

912 - Menü nyelv kiválasztása

951 - Címkézőgép statisztika

Képernyő elforgatás

Ebben a menüpontban lehetőség van, a teljes 
kijelző tartalmát 180° -al elforgatni.

Menü nyelv kiválasztása

A menü nyelve az itt található 4 nyelv közül vá-
lasztható.

Címkézőgép statisztika 

Ebben a menüpontban a címkézőgép működési 
statisztikája található. 

-Munkaóraszámláló
-Összes leadott címke hossza
-Leadott címke darabszám



CÍMKE BEFŰZÉS
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FELSŐ CÍMKÉZŐ BEFŰZÉS

ALSÓ CÍMKÉZŐ BEFŰZÉS

Címke befűzés

Az alábbi ábrán látható útvonalon fűzze be a 
címkeszalagot mindkét címkézőgépen. A befűzés 
lépéseit a következő oldalakon találja. Kövesse a 
lépéseket a helyes címkebefűzés érdekében.



CÍMKE BEFŰZÉS
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1. Az ábrán látható irányba mozdítsa el a címke leszorító 
lemezt.                   

2. Húzza kifelé a lemezt, amíg a határoló gyűrűig el 
nem mozdul. Ne távolítsa el teljesen a lemezt. Kihúzott 
állípotban a lemez alatt elegendő rés képződik a címke 
befűzéséhez.                         

3. A címke hajtó szorítóhengert forgassa az ábrán látható 
módon lefelé, ezzel a henger kilazul. 

4. Helyezze fel a címketekercset a tartótengelyre, majd a 
fennt látható módon kezdje el a befűzést.       

5. A BEFŰZÉSI ÁBRÁN látható módon, fűzze végig a 
hengereken és a leadóélen a címkeszalagot. Ügyeljen a 
párhuzamos címkesíkra, ellenkező esetben a címkehor-
dozó címkézés közben elszakadhat.             

6. Miután a hajtóhengeren átfűzte a címkét, rögzítse az 
ábrán látható módon a hajtóheger feszítőgörgőjét. Itt is 
ügyeljen arra, hogy a címke a belső bázissíkon fusson. 
Ellenkező esetben gyűrődhet, illetve elszakadhat a 
címke.            
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7. A hordozószalag feltekercselő részen, először a 
fékkaron fűzze át a szalagot, majd a feltekercse-
lő dudán található résbe fűzze bele a hordozósza-
lag végét. ~ 2-3cm hosszú szalagot fűzzön bele.              

8. Miután a rögzítőrésbe belefűzte a szalagot, az áb-
rán látható módon, óramutató járásával megegye-
ző irányba forgatva, rögzítse a szorító egységet. 
FONTOS! A hordozót ne ragassza a műanyga duda felületére, mivel az el-
használódott szalag eltávolítása nem lehetséges rendeltetésszerű módon.                   

9. Miután a tejes címkefolyam a megfelelő helyén van, 
szorítsa meg a letekerő egység rögzítőhüvelyét. Ezzel 
biztosítja, hogy a címkézés során a tekercs nem for-
gul el a tengelyen, és a fékkar megfelelő funkciót lát el. 

10. Az ábrán látható módon befelé nyomással rög-
zítse a címke feszítő lemezt. Egy kattanás hallható 
amikor a lemez a helyére került. Ez a művelet a cím-
kefolyam feszesen tartásáért felelős a leadóélen.      

11. A Címkeköz érzékelőt állítsa a címke közepére, 
amennyire lehetséges.  Ez a művelet különösen a nem 
egyenes kezdőéllel rendelkező „alakos” címkékénél 
fontos, mivel ebben az esetben a címkekitolás mértéke 
az érzékelő keresztirányú pozíciójától is függ. 

12. A megvezető elemeket állítsa be a címkeszélesség-
nek megfelelően. Ügyeljen arra, hogy ne legyen túl szoros, 
mert ebben az esetben a címkehordozó széle felgyűrődhet.           
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Gombnyomás <2 s >2 s, <10 s >10 s, <15 s >15 s, <20 s >20 s

Funkció Alapállapot Betanítás Címkeanyag Ofszet Gyári beállítás

LED  (ki)  (be)  (villog)  (ki)  (be)

Vége —
a funkció 

befejeződése után
10 s után 10 s után

a funkció 
befejeződése után

Művelet — gomb elengedése
gombnyomás 
anyagot vált

1 x gomb = +1
1 x gomb >2 s = -1

gomb elengedése

Eredmény —
villogókód 2 x = OK

villogókód 4 x = 
nem sikerült

LED-szín: 
zöld = papír
piros = fém

villogókód a 
változtatáskor = 

ofszet
villogókód 2 x

Címkeérzékelő szenzor  HERMA FS03 

A címkézőgépen alkalmazott szenzor, a 
címkék közti „rés” érzékelésére szolgál. 
Ezzel vezérelve a címke pontos megállítását. 
Az eszköz egy önbetanuló érzékelő, amely alkalmas 
papír, transparens műanyag, illetve elekromosan 
vezetőképes fém címkék érzékelésére is.

Az eszköz gyárilag beállított  állapotban kerül forgalomba. Amennyiben nem 
működik megfelelően, abban az esetben szükséges az eszköz újra tanítása.
Az érzékelőnek két módja van: 1 : Beállítási mód  2 : ÜZEM mód
ÜZEM  mód: 
Üzem módban a felső felületén elhelyezett LED jelzi az aktuális állapotot. 
Címke felületén világít a led, majd címkeközre érve kialszik.

BETANÍTÁSI mód: Ebben a módban 
tanítható be a hordozószalag 
vastagságának a “letapogatása”, 
valamint itt állítható be különböző 
címkeanyagokra történő “letapogatás” 
(papírcímkék vagy elektromosan 
vezetőképes címkék (fémbevonatú 
vagy alumínium-kasírozott)). Továbbá 
beállítható egy ofszet, vagyis a kapcsolási 
pont kis mértékű áthelyezése, amelyre pl. 
igen nagy sebességnél, lehet szükség.

Bizonyos funkciók eléréséhez a beállítógombot különböző ideig kell megnyomva tartani. 
Pl. a “letapogatandó” címkeanyag megváltoztatására szolgáló funkció előhívásához 
a gombot legalább 10 és legfeljebb 15 másodpercig kell megnyomva tartani.

A “letapogatást” a címkeközre kell beállítani.
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HIBAJELENSÉG MEGOLDÁS

A berendezés nem indul el
- Ellenőrizze a csatlakozó kábeleket 
- Ellenőrizze a biztosítékokat
- Olvassa le a PLC kijelzőjén megjelenő hibaüzenetet

Nem ad le címkét a címkézőfej - Ellenőrizze, hogy bekapcsolt állapotban van-e.

Gyűrött a címke a tasak felületén -Ellenőrizze a beállított sebességeket. A címkézőfej és a henger sebességére ügyeljen.

Nem tapad fel megfelelőn a címke -Ellenőrizze a címkéző forgatóhenger függőleges beállítását. Szorítsa össze a hengereket a megfelelő 
eredményhez

Elakadnak a termékek a szalagon - Állítsa tágabbra a korlátot a pálya oldalán. 

 - Mielőtt a gyártóhoz fordulna, ellenőrizze a következőket.
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HIBALISTA

HIBAÜZENET PROBLÉMA OKA

VÉSZGOMB AKTIVÁLVA A berendezésen aktiválva lett valamelyik vészgomb. Háriísta el a hibát, majd a vészgombfej elfordításá-
val engedje fel azt. Ezután a berendezés indítható

CÍMKÉZŐGÉP HIBA Üzem közben a címkézőgépen hiba keletkezett. A részletes hiábért nézze meg a címkézőgép kijelzőén 
megjelent üzenetet

 - A VEZÉRLŐ kijelzőjén megjelenő hibaüzenete listája
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HIBAÜZENET PROBLÉMA OKA

SE 107 END OF LABEL WEB A címketekercs elfogyott. Előfordulhat címkehordozó szakadás is.

SE 148 MISSING LABEL SERIES FAULT
 WEB BREAK? 

A hibaüzenet akkor áll fenn, ha a címkeérzékelő szenzor nem érzékel normál üzemmódban címkét. 
Ellenőrizze a címkeérzékelőt, valamint a címkeszalagot.  
Leggyakrabban címkehiány a hordozón, vagy címkeszakadás okozza a hibaüzenenet.

SE 910 DRIVE FAILURE LOW VOLTAGE A berendezés alacsony feszültséget észlet. Amennyiben sorozatosan előfordul, forduljon a berendezés 
gyártójához.

SE 911 DRIVE FAILURE HIGH VOLTAGE A berendezés magas feszültséget észlet. Amennyiben sorozatosan előfordul, forduljon a berendezés 
gyártójához.

SE 913  DRIVE FAILURE OVERLOAD A megengedett motorterhelés meghaladta a beállított maximum értéket. Ellenőrizze a címkhúzó henger 
forgását, valmint, hogy nem tapadt e fel címke a leszorító lemezre, ami gátolja a címke mozgását.

  

Amennyiben más  hibakódot ír ki a berendezés, keresse meg a részletes HERMA BASIC használati útmutatóban a hiba okát.

 - A Címkézőgép kijelzőjén megjelenő hibaüzenete listája
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Általános specifikáció
Fizikai méretek 1450mm (Szé) x 1600mm (Ma) x 825mm (Mé)

Tömeg ~ 200kg

Elektromos csatlakozás 230V AC 50Hz  16A

Teljesítményfelvétel ~ max 1000W

IP védettségi szint IP 20

Üzemeltetési körülmények Környezeti hőmérséklet: 10-40°C Páratartalom: 25~85%

Termék specifikáció
Termék szélesség Min.: 60mm  Max.: 260mm ( Egyedi kivitelben változhat)

Termék hossz Min.: 120mm  Max.: 400mm

Termék vastagság Minimális termékvastagság: 150-200 mikron  Maximális termékvastagság: 10mm

Termék zárási mód A berendezés alkalmas simítózáras termékek kezelésére

Címke specifikáció
Külső tekercs átmérő Max 300 mm

Címke szélesség 20mm-160mm (speciális kivitelben max 240mm)

Belső tekercs átmérő 76mm ( 3”)

Címkeköz mérete Min. 3mm

Merker jel mérete (opció) Min. 3mm

Tekercselési irány Külső, Belső  ( A berendezés alkalmas mindkét tekercselés kezelésére)
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