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Zgrzewarka tac

Zgrzewarka tac z układem napędowym
z indeksującymi prętami ruchomymi
Opis maszyny
Puste tace są ładowane przez rozdzielacz opakowań
na linię podającą i przenoszone do stacji
zamykającej. Proces zamykania polega na
zgrzewaniu folii termoplastycznej na krawędziach tac
i jest przeprowadzany w próżni lub w atmosferze
gazu obojętnego. Przed każdym procesem
zgrzewania następuje rozwinięcie nowego kawałka
folii, następnie folia jest umieszczana nad tacami i
zgrzewana do ich krawędzi,.
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Układ napędowy z indeksującymi prętami
ruchomymi
Tace są rozmieszczane na całej długości maszyny przez
system transportowy, złożony z poprzecznie ustawionych
podajników, zamontowanych w jednakowych odległościach
między dwoma bocznymi łańcuchami napędowymi.

Funkcje maszyny
1

Indekser z napędem łańcuchowym
Pojedynczy przenośnik złożony z poprzecznie ustawionych
prętów z dwoma bocznymi łańcuchami napędowymi.
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Stacja zgrzewająca:
górna pokrywa, w której znajdują się 4 głowice zgrzewające,
dolny zbiornik i płyty mostkujące
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Układ podnoszący
dolna forma może zostać podniesiona przez układ
pneumatyczny
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Podajnik folii:
układ swobodnego ramienia zapewnia kontrolę nad
naprężeniem folii; za podawanie folii odpowiada rolka
dociskowa z serwonapędem.
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Przewijarka zużytej folii:
pozostałości materiału, z którego wykonywane są
zamknięcia tacy, zostają na powrót nawinięte na trzpień z
serwonapędem.

Twój partner w automatyzacji przemysłu opakowań
Jeżeli zajmują się Państwo produkcją maszyn pakujących i chcecie zwiększyć swoje zyski,
służymy pomocą: dzięki kompletnej gamie usług i produktów, opracowanych do
zwiększania prędkości maszyny, jej wszechstronności, osiągów i bezpieczeństwa.
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Łatwe pozycjonowanie osi
Karta regulacji położenia (CJ1W-NC[]81) służy do
sterowania wszystkimi napędami maszyny z wbudowaną
magistralą EtherCAT, wykorzystywaną jako magistrala
ruchu. Kartę wystarczy podłączyć, co eliminuje potrzebę
tworzenia skomplikowanego okablowania i indywidualnej
parametryzacji.
Profil prędkości z krzywą S
Profil prędkości serwonapędów (R88D-KN[]-ECT) może
być programowany w sterowniku PLC z wykorzystaniem
standardowej biblioteki bloków funkcyjnych PLCopen.
Pozwala to dostosować, na przykład, przyspieszanie i
zwalnianie podajników do zawartości tacy, aby zapobiec
rozlewaniu się płynów na obszar zamykania.

Precyzyjne sterowanie temperaturą gwarantuje idealne
zgrzanie
4-pętlowy moduł regulacji temperatury (CJ1W-TC002)
niezależnie steruje temperaturą każdej z 4 płyt
grzewczych. Regulator 2-PID i funkcja automatycznego
dostrajania zapewniają podczas rozruchu odpowiedzi o
minimalnym przeregulowaniu oraz właściwe reakcje
każdej pętli temperatury na zakłócenia w procesie
produkcji.
Właściwy czujnik do właściwych funkcji.
Szeroka gama czujników firmy Omron umożliwia
wykrywanie przezroczystych tac (E3X-SD), wykrywanie
położenia indeksujących prętów ruchomych (HL-5000 /
E3ZM) oraz wykrywanie położeń granicznych ramienia
swobodnego (E3F2).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej,
skontaktuj się z nami:
OMRON POLSKA
+48 22 458 66 66
industrial.omron.pl/packaging
linkedin.com/company/omron

Sales & Support Offices
Austria
Tel: +43 (0) 2236 377 800
industrial.omron.at/packaging

Hiszpania
Tel: +34 913 777 900
industrial.omron.es/packaging

Republika Czeska
Tel: +420 234 602 602
industrial.omron.cz/packaging

Turcja
Tel: +90 212 467 30 00
industrial.omron.com.tr/packaging

Belgia
Tel: +32 (0) 2 466 24 80
industrial.omron.be/packaging

Holandia
Tel: +31 (0) 23 568 11 00
industrial.omron.nl/packaging

Republika Południowej Afryki
Tel: +27 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za/packaging

Węgry
Tel: +36 1 399 30 50
industrial.omron.hu/packaging

Dania
Tel: +45 43 44 00 11
industrial.omron.dk/packaging

Niemcy
Tel: +49 (0) 2173 680 00
industrial.omron.de/packaging

Rosja
Tel: +7 495 648 94 50
industrial.omron.ru/packaging

Wielka Brytania
Tel: +44 (0) 1908 258 258
industrial.omron.co.uk/packaging

Finlandia
Tel: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi/packaging

Norwegia
Tel: +47 (0) 22 65 75 00
industrial.omron.no/packaging

Szwajcaria
Tel: +41 (0) 41 748 13 13
industrial.omron.ch/packaging

Włochy
Tel: +39 02 326 81
industrial.omron.it/packaging

Francja
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
industrial.omron.fr/packaging

Portugalia
Tel: +351 21 942 94 00
industrial.omron.pt/packaging

Szwecja
Tel: +46 (0) 8 632 35 00
industrial.omron.se/packaging

Inne przedstawicielstwa
firmy Omron
industrial.omron.eu/packaging

CD_EU-02_machine_case_study_tray_sealer_flightbar

Omron Europe BV i/lub jej firmy zależne i stowarzyszone dokładają wszelkich starań, tym niemniej nie gwarantują w jakikolwiek sposób poprawności ani kompletności informacji
zawartych w niniejszym dokumencie. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnej chwili i bez powiadomienia.

