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• Yapıştırma için optimum sıcaklık kontrolü
• Hassas tahrik zinciri pozisyonlandırma
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Makina tanımı
Thermoform paketleme makinası, ısıyla şekil
verilebilen bir malzemeyi ısıtarak, basınçla/vakumla
şekil veren bir makinadır. Kap doldurulduktan sonra
bir üst film ile yapıştırılır ve son olarak ayrı paketler
üretmek üzere kesilir. Makinalar bir veya daha fazla
sıra halinde üretim yapabilir ve paketler
yapıştırılmadan önce gazla işlem yapan ekipman
ilave edilebilir.

Esnek hijyenik kalıplar
Bu makinalar, Thermoform tabandan vakumlu
paketleme makineleri olarak da bilinir. Günümüzde
OEM'ler son kullanıcıların talep ettiği yüksek hijyen
standartlarına uygun paslanmaz çelikten yapılmış
kolay yıkanabilen kalıplar sağlamaktadır.
Değiştirilebilir kalıplar bu makinelerin esnek ve hızlı
bir şekilde başka bir ürüne geçmesini sağlar.

Makinanın bölümleri

Folyo çekme sistemi
Alt folyo gerginlik kontrolü ile çözülür.
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Şekil verme istasyonu
Alt folyodan kap şekli elde etme.
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Yapıştırma istasyonu
Filmin kap üstüne yapıştırılması.
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Alt folyoyu (yapıştırma filmi) çözme ve fire filmi sarma
Kap yapıştırmak için kullanılan filmin taşınması.
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Kesme istasyonu
Yapıştırılmış kapları birbirinden ayırır.
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Paketlemede uzman otomasyon ortağınız
Thermoform paketleme makinaları için lojik ve hareket kontrolü veya hibrit kontrolör dahil tüm otomasyon
ürünlerini tedarik edebiliriz. Ayrıca tüm motorları, sürücüleri, pozisyon sensörlerini, güvenlik cihazlarını, sıcaklık
sensörlerini ve diğer panel komponentlerini sağlayabiliriz. Hepsi kolayca entegre edilebilirdir ve Omron kalitesi
ile güvenilirliğini taşımaktadır.
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Yapıştırma için optimum sıcaklık kontrolü
Şekillendirme ve yapıştırma sırasında sıcaklık kontrolü kritik öneme sahiptir. Her şekil vermeden ve yapıştırmadan
sonra kalıbın sıcaklığı düşer ve yüksek verime ulaşmak için hızla yeniden yükselmesi şarttır. Omron'un dahili
otomatik ayar özelliği olan benzersiz 2-PID kontrolü sıcaklık değişimini optimize eder ve thermoform paketleme
gibi uygulamalar için mükemmeldir. Bir diğer avantajı ise ilk üründen itibaren mükemmelik sağlayan hızlı
başlamasıdır.
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Üst film konumunu tam algılama
E3ZM-V işaret sensörü, üst filmin tam konum
bilgisi ile makina kontrolü sağlar. Sensör, bir tuş
yardımıyla kolay öğretmeyi ve farklı renklerde veya
siyah baskı işaretlerinde kararlı algılamayı sağlar.

B Hassas tahrik zinciri konumlandırma
Bu makinada alt folyo taşıma zinciri kritik öneme
sahiptir. Alt folyoyu hareket ettirir ve yapıştırma
işleminden sonra üst folyoyu makina boyunca
geçirir. Şekillendirme ve yapıştırma, filmler
üzerinde gerginlik oluşturur ve bu nedenle doğru
konumda tutulması önemlidir. Şekillendirme/
yapıştırma işlemi için zincir durduğunda filmin
olduğu yerde kalması gerekir. Omron RX
inverterleri veya G5 servoları bu kritik ''tutma''
fonksiyonunu sağlayabilir.
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