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SISTEMA ALTA VELOCIDADE PARA APLICAR RÓTULOS TERMORETRATEIS

• Perfís de CAM pré-programados para mudanças rápidas
• Operações de "Motion" sem vibrações
• Posicionamento de rótulos a qualquer velocidade



Aplicação linear de rótulos em manga termoretráctil

Aplicação linear de rótulos de manga
termoretrátil a alta velocidade

Descrição da máquina
Os rótulos de manga termoretrátil são fornecidos de
forma contínua a partir de um rolo. As garrafas a rotular
são transportadas num tapete rolante e distribuídas
através de um parafuso sem fim de alimentação rotativo.
Quando as garrafas entram no sistema de rotulagem
depois de passarem por um mecanismo de acionamento,
um fuso abre os rótulos e dá-lhes a forma de tubo. Estes
são depois encaminhados, cortados de acordo com a
marca de registo impressa e aplicados à garrafa, que é
transportada para um túnel de calor.

Sistema de rotulagem e forno de retração
O sistema de rotulagem de alta velocidade controla o
avanço da película de forma intermitente, entre as duas
operações de corte consecutivas, com um movimento
preciso através da marca de registo impressa. O túnel de
calor gera o calor necessário para retrair as mangas e
garantir a adesão perfeita à garrafa.

Grupos das principais funções da máquina

Deteção da marca de registo1

Mandril flutuante2

Rolos de avanço do filme
Dois rolos no mandril. O filme avança colocado entre
os rolos e o mandril.
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Sistema de corte
O sistema de corte é composto por dois anéis rotativos
sobrepostos. Com a diferença de velocidades as
lâminas giram entre a posição retraída e a posição de
corte.
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Rolos de inserção
O mecanismo de distribuição coloca o segmento
cortado sobre o recipiente.
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Mecanismo de acionamento de inserção
A inserção ocorre quando o produto passa pelo
mecanismo correspondente.
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Motor central e eixo do encoder7

Rolos de limpeza8

Forno de retração9



A sua necessidade de automação, a nossa solução completa
Fornecemos todos os equipamentos de automação para máquinas de aplicação de rótulos de manga
termoretrátil, incluindo o controlador de automação e movimento. Também todos os motores, drives,
sensores de posição, dispositivos de segurança, sensores de temperatura e outros componentes de painel.
Todos eles são fáceis de instalar e apresentam a chancela de qualidade e fiabilidade da Omron.

Controlo rápido do registo para o posicionamento
e a aplicação de rótulos a qualquer velocidade de
funcionamento
A marca de registo impressa no rótulo é utilizada para
verificar a alimentação e compensar quaisquer desvios ou
erros no posicionamento. O controlo de registo mede
possíveis erros no movimento actual e aplica a correção ao
movimento seguinte. O controlador NJ capta o evento de
registo do rótulo e sincroniza a alimentação dos rótulos
com o eixo do encoder principal para a colocação do
rótulo no momento certo

.
Perfis de CAM pré-programados para rápidas
mudanças
Criar perfis de CAM manualmente requer cálculos
complexos e um conhecimento profundo do controlo de
movimento. O editor de perfis de CAM do Sysmac Studio
é uma ferramenta fácil de utilizar para criar perfis de CAMs
eletrónicas, que podem ser pré-programadas e guardadas
na memória do controlador. Se for necessário um perfil
diferente, basta executar uma instrução de comutação no

programa através da interface HMI. Assim, o processo de
mudança de produtos resume-se a simples comandos de
software.

Perfil de CAM avançado para um funcionamento
sem vibrações e maior rendimento
O controlador NJ com EtherCAT sincroniza todos os
movimentos da máquina segundo a posição do encoder
principal. O controlador gera dois perfis de velocidade
contínuos em forma da função seno, que controlam com
precisão a aceleração e desaceleração dos rolos de avanço
e de inserção do filme em função do ângulo de rotação do
encoder principal.

A sincronização do avanço do filme e da inserção da
manga com os perfis da CAM, garante a ausência de
vibrações a qualquer velocidade de funcionamento.
Durante a operação, é possível alterar a velocidade usando
o HMI (NS), sem parar a máquina nem interromper o
processo de rotulagem.
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