
Máquina de Empacotar Horizontal
Machine Case Study

• Controlador de alta velocidade com rede de campo
• Blocos de função dedicados ao processo
• Fornecimento de toda a automação
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Máquina de empacotar horizontal

Máquina de empacotar horizontal

Lâminas de selagem rotativas (acionadas por servo
Com o material de embalagem instalado na parte
superior da alimentação do produto, as máquinas de
empacotar, enchimento e selagem horizontais
(HFFS) funcionam na horizontal para envolver o
produto com um filme. Após a selagem longitudinal
sob o produto, as lâminas rotativas selam as
extremidades, transversalmente, e, em simultâneo,
cortam o produto de modo a produzir embalagens
individuais. As máquinas de empacotar deste tipo
são adequadas para empacotar grandes quantidades
de produtos sólidos a alta velocidade. As tabletes de
chocolate são, geralmente, empacotadas com
lâminas de selagem não aquecidas.

Função principal

Desenrolamento do filme metalizado:
Fornece filme metalizado com a tensão certa.
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Alimentação do produto e deteção
Proporciona um espaçamento perfeito e uma
identificação "sem produto - sem saco".
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 Selagem e tração longitudinal:
Transporte, posicionamento e selagem longitudinais
do filme com correção de marca integrada
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Selagem e corte transversal
Separa as embalagens após selar as extremidades
usando a lâmina rotativa

4

Saída de produto embalado
Transporte para embalagem secundária, espaçamento
opcional dos produtos para sistemas de saída
automático.
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A sua necessidade de automação, a nossa solução completa
Fornecemos todos os produtos de automação para máquinas de empacotar na horizontal, incluindo o
controlador de lógica e movimento. Fornecemos, também, todos os motores, controladores, 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.
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Sysmac Studio: Um software!
Desenvolver com rapidez, testar com simplicidade
e proteger tudo é algo que a Omron consegue
pôr à prova. O Sysmac Studio é um software para
controlar e configurar toda a máquina através de
uma única ligação, dando-lhe a capacidade e
eficiência para desenvolver e criar como nunca.

A Blocos de funções específicos para a aplicação
Nas máquinas de moldagem, enchimento e
selagem é essencial proporcionar sempre uma
selagem perfeita, desde o início. Para isso, a
plataforma Sysmac é a solução ideal para integrar
o controlo da temperatura, a pressão e
temporização do mecanismo de selagem. O
desempenho é melhorado e o tempo de
engenharia reduzido ao utilizar os blocos de
função que a Omron desenvolveu para máquinas
de moldagem, enchimento e selagem, como o
bloco de função para a lâmina rotativa, etc...
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Rede sincronizada de alta velocidade
A sincronização das lâminas de selagem com
alimentação do filme e do produto, a reação de
inexistência de produto/selagem e as situações de
"escorregamento do filme" são substancialmente
melhores quando utiliza uma rede de alta
velocidade e sincronizada como a rede EtherCAT
entre o controlador e os servodrivers.

DEspaçamento exato na alimentação do produto
Crie o espaçamento exato com o sensor
fotoelétrico E3Z e o servomotor G5 ligados a um
único controlado. O controlo de motion e de
lógica integrado num único controlador “NJ”
facilita a mudança de espaçamento de produtos,
mesmo durante a produção.
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Embora nos esforcemos por atingir a perfeição, a Omron Europe BV e/ou as suas empresas subsidiárias e filiais não garantem nem fazem quaisquer afirmações relativamente à
correcção ou integridade das informações descritas neste documento. Reservamo-nos o direito de efectuar quaisquer alterações em qualquer altura sem aviso prévio.
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