
Flow Pack Makinası
Paketleme Makinası İncelemeleri

FLOW PACK MAKİNASI
• Yüksek hızlı kontrolör ve haberleşme ağı
• Uygulamaya özel fonsiyon blokları
• Toplam makina otomasyon tedarikçisi
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Makina tanımı
Ambalaj malzemesi ürün beslemenin üst kısmına
takıldığında, Flow Pack makinaları yatay bir şekilde
çalışarak ürünü bir filmle çevreler. Film ürünün alt
kısmına dikey olarak sarıldıktan sonra döner disklerle
kenarları enine yapıştırır ve aynı anda bireysel
paketler halinde keser.

Flow Pack makinaları, büyük miktarda katı ürünün
yüksek hızda ambalajlanması için uygundur. Çikolata
ürünleri genellikle ısıtılmamış paketleme bıçaklarıyla
paketlenir. Bu soğuk kapama teknolojisi, paketleri
kapatmak için preslenen, üzerinde önceden
uygulanmış yapıştırıcı bulunan bir folyodan yararlanır.

Makinanın bölümleri

Folyo Açma
Folyoya doğru gerginin uygulanmasını sağlar.

1

Ürün besleme ve algılama
Mükemmel aralıklarla ürünleri banda dizmeyi sağlar ve
'ürün olmadığında poşet kullanılmayacağını' algılar.

2

Yatay çekme ve ambalajlama
Uzunlamasına film taşıma, pozisyonlandırma ve
entegre benek düzeltme ile ambalajlama

3

Enine ambalajlama ve kesim
Kenarlar yapıştırıldıktan sonra döner bıçak kullanarak
paketleri birbirinden ayırır.

4

Paketlenmiş ürün dışarıya besleme
İsteğe bağlı olarak, otomatik dışarıya besleme sistemleri
için ürünleri aralıklarla dizerek ikincil paketleme
adımına nakletme.

5



Paketlemede uzman otomasyon ortağınız
Flow Pack makinaları için lojik ve hareket kontrolü veya hibrit kontrolör dahil olmak üzere tüm otomasyon
ürünlerini tedarik edebiliriz. Ayrıca tüm motorları, sürücüleri, pozisyon sensörlerini, güvenlik cihazlarını, sıcaklık
sensörlerini ve diğer panel komponentlerini sağlayabiliriz. Hepsi kolayca entegre edilebilir ve Omron kalitesi ile
güvenilirliğini taşımaktadır.
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Sysmac Studio: Tek Yazılım!
Hızlı geliştirme, tek bir parçaymış gibi test etme ve
tam emniyet sağlama, Omron'un sağlayabileceği
özelliklerdir. Sysmac Studio yazılımı, tüm makinayı
tek bir bağlantı üzerinden kontrol etmenizi ve
yapılandırmanızı sağlar; geliştirme ve oluşturma
çalışmalarınızda daha önce hiç olmadığı kadar
güçlü ve verimli olmanıza olanak tanır.

A Uygulamaya özel fonksiyon blokları
Biçimlendirme, dolum ve ambalajlama makinalarında,
başlangıçtan itibaren ve her defasında mükemmel bir
ambalajlama oluşturmak son derece önemlidir. Omron
Sysmac, buna yönelik olarak sıcaklık kontrolünü
kapatma çenesi basıncını ve zamanlamasını  entegre
eden bir çözüm sunar.
Omron'un biçimlendirme, dolum ve ambalajlama
makinaları için geliştirdiği Döner Bıçak FB ve Doğrudan
Güç Sıcaklık Kontrolü FB gibi fonksiyon blokları (FB)
kullanıldığında performans artışı sağlanır ve
mühendislik süresi kısalır.

B

Senkronize yüksek hızlı ağ
Kontrolör ve çalıştırılan servolar arasında EtherCAT
gibi yüksek hızlı ve senkronize bir ağın
kullanılmasıyla ambalajlama bıçaklarının film ve
üretim besleme hattıyla senkronize edilmesi, ürün
olmadığında poşet kullanılmaması gereken
durumlarda ve film kayması durumlarında verilen
tepki, önemli ölçüde iyileştirilmiştir.

DÜrün besleme hattında doğru aralık
E3Z fotoelektrik sensörü ve G5 servoyu tek bir
kontrolöre bağlayarak ürünler arasında doğru
aralığın bırakılması sağlanır. NJ makina
kontrolörünün entegre hareket ve lojik motoru
sayesinde ürün aralıklarının değiştirilmesi
kolaylaştırır.
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Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?

OMRON TÜRKIYE

+90 (0) 212 467 30 00
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Mükemmeli hedeflememize rağmen, Omron Europe BV ve/veya bağlı ortakları ve bağlı şirketleri, bu belgede izah edilmiliş olan bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği hakkında garanti
vermez veya sorumluluk kabul etmez. Önceden haber vermeksizin herhangi bir zaman herhangi bir değişikliği yapma hakkımız mahfuzdur
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