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Yatay Dolum Paketleme Makinası
Paketleme Makinası İncelemeleri

DİK  POŞET VE KÜÇÜK PAKETLER

• Çok yönlü reçete ve veri kontrolü
• Güvenilir uzaktan erişim
• Toplam makina otomasyon tedarikçisi



Dik Poşet ve Küçük Paketler

Yatay Dolum Paketleme Makinası

Makina Tanımı
Yatay paketleme makinasında esnek bir folyo
boşaltılır; paketler şekillendirilir ve 2 tarafı kapatılır.
İsteğe bağlı olarak alt tarafı da kapatılabilir. Ürün
dikey olarak doldurulduğunda paket üst taraftan
kapatılır. İsteğe bağlı olarak son kapama yapılmadan
önce bir musluk eklenebilir. Tüm bunlar esnek
paketleme malzemesinin yatay olarak hareket
etmesiyle gerçekleşir; ancak paket yönü dikey olarak
kalır. Aşağıdaki resimde ara çalışmalı, kam tarafından
çalıştırılan bir makina gösterilmektedir. 4'den 6'ya
kadar olan bu bölümler genellikle kapalı bir
muhafaza içerisinde olur.

Dik  Poşet
Folyo bir paket şeklinde katlanır ve kapatılır. Dik paket
şeklindeki folyoya ilk önce 'W' şekli verilir ve ardından
folyo yalnızca kenarlardan kapatılır. Bu paketleme
şekliyle paketin ayakta durmasını sağlayan oval bir alt
şekil elde edilir.

Makinanın Bölümleri

Film boşaltma ve şekillendirme
Esnek folyoyu alır ve temel şekle katlar.

1

Poşet/ Küçük torba yapımı
Kenarları ve isteğe bağlı olarak altı yapıştırılır.

2

İşaretleme, çekme ve kesme
Beneği doğru algılama ile ayrı ayrı paketler elde edilir.

3

Açma ve doldurma
Ürünleri doldurmak için paketi hazırlanır.

4

Üst yapıştırma
Paketin üstü kapatılır ve yapıştırılır.

5

Kol taşıma
Ayrılmış paketlerin hareketlerini yönlendirir.

6



Paketlemede uzman otomasyon ortağınız
Makinaların otomasyonunu sağlıyoruz! Yatay paketleme makinaları için mantıksal ve hareket kontrolörü veya
hibrit kontrolör dahil olmak üzere tüm otomasyon ürünlerini tedarik edebilmekteyiz. Ayrıca tüm motorları,
sürücüleri, pozisyon sensörlerini, güvenlik cihazlarını, sıcaklık sensörlerini ve diğer panel komponentlerini
sağlayabiliriz. Hepsi kolayca entegre edilebilirdir ve Omron kalitesi ile güvenirliliğini taşımaktadır.
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Güvenilir uzaktan erişim
Makina üreticileri için müşterilerinin sahasında
makinalara tanı yapmaları ve servis sunmaları
önemlidir. Ayrıca son kullanıcılar, makina kolayca
erişilebilir olduğu ve gerçek zamanlı üretim
bilgileri sağlayabildiği için uzaktan erişimden
yararlanacaktır. Omron, güvenilir uzaktan erişim
çözümlerinde oldukça deneyimlidir.

BÇok yönlü reçete ve veri kontrolü
Makina nakli sırasında kolay reçete sağlayan çok
dilli çalışma ara birimine ihtiyaç duyulur. CF kartı
veri kaydı ve PDF açık, flash ve video dosya
kontrolü gibi diğer önemli sorunlar göz ardı
edilemez. Omron NS serisi HMI gelişmiş ve kararlı
bir arabirim çözümüyle bu özellikleri sunar.
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Servo KAM senkronizasyonu
Mekanik KAM şaftıyla senkronize, pürüzsüz film hareketi yakalamak ve film uzatma servosu için sanal
bir KAM profili oluşturmak gerekir. Mandal girişleri E3ZM-V işaret sensörünün sinyalini alan ve bu
şekilde kullanılan Omron G5 servo, bu fonksiyonu gerçekleştirmek için çok uygundur. Tamamı NJ
makina kontrolörü tarafından bir araya getirilir ve yönetilir.
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Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?

OMRON TÜRKIYE

+90 (0) 212 467 30 00

industrial.omron.tr/packaging

omron.me/socialmedia_tr

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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