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Hazır Kap Yapıştırma Makinası

Tutucu Kolla Kap Taşıma

Makina tanımı
Kap yapıştırma elemanları kabın üstüne bir film
uygular. Makinenin entegre bir parçası (genellikle
ayırma elemanı) boş kapları magazinlikten almak için
kullanılır. Kaplar ürünle doldurulduktan sonra folyo ile
kapatılır. Son olarak, kapatılmış kap bir sonraki adıma
(büyük olasılıkla ikinci paketlemeye) geçirilir.

Tutucu kolla kap taşıma
Yeni kuşak kap yapıştırma elemanlarında paketleme
işlemi baştan sona ''bir çizgide'' gerçekleştirilir. Taşıma
sistemi, kapları (yarı) sıvı dolu kaplar için de uygun
olacak şekilde nazikçe ilerletir. Alttaki makinanın
kapları yapıştırma istasyonuna almak ve çıkarmak için
yan tutucu kolları vardır.

Makinanın Bölümleri

Yapıştırma filmi sarma/Çözme sistemi
Yapıştırma filmi, yapıştırma istasyonuna tam uzunlukta
ve doğru gerginlikle beslenir.
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Kap Alma sistemi
Dolu kapların alınması ve pozisyonlandırılması
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Kap çıkarma sistemi
Yapıştırılmış kapları ikinci paketleme istasyonuna iletir.

3

Kap taşıma lineer sistemi
Kapların yapıştırma istasyonuna yumuşak bir şekilde
giriş ve çıkışı için servo bant tahrikli lineer hareket
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Yapıştırma ve kesme istasyonu
Üst filmin kabın üzerine kapatıldığı ana proses
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Paketlemede uzman otomasyon ortağınız
Kap yapıştırma 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
Yapıştırma sırasındaki sıcaklık kontrolü çok önemlidir.
Her yapıştırmada kalıbın sıcaklığı düşer ve yüksek
verime ulaşmak için sıcaklığı hızlı bir şekilde geri
yükseltmek şarttır. Omron'un (dahili otomatik ayarlı)
benzersiz 2-PID kontrollü sistemi ile hızlı sıcaklık
değişimini optimize eder ve yapıştırma gibi
uygulamalar için mükemmeldir. Bir diğer avantajı ise ilk
tepsiden itibaren mükemmel yapıştırma sunan

hızlı başlamasıdır.

A Programlanabilir güvenlik
Omron, makina performasından ödün vermeden
esnek ve bağımsız fonksiyonel güvenlik sağlar.
Dağınık güvenlik üniteleri (slave), mevcut
makinaya eklenebileceği gibi, üretim hattındaki
diğer makinalara da eklenebilir ve sonrasında
güvenlik kontrolöründeki tek bir haberleşme ağı
ile entegre edilebilir.
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Tüm kap tipleri için bir sensör
E32/E3X fiber ve yükseltici bir modelle tüm kap
tiplerini algılayabilir. Her yeni kapta bir öğretin ve
diğerinde bulunan parametreleri tekrar kullanın.
Parametrelerin dağıtımı makina kontrolörü veya
bağlı haberleşme ağı üzerinden HMI kullanılarak
yapılabilir.

C Kolay çalışan servo sistemi
Yapıştırma istasyonundaki asansör sistemi birkaç
yolla çalıştırılabilir. Servo sürücülü bir asansörün
avantajı daha az titreşim ve gürültü olmasıdır. Bu
durum makinaları fabrika zemininden yukarı
tutmak gibi alışılmadık şekillerde kullanmayı
mümkün kılar. Ayrıca çalışma sırasında servo
sisteminde kolayca değişiklik yapılabilir.
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Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?
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