
systémy pro tisk a aplikace etiket

Naše technologie

Přínos pro vás

Paletové etiketovací systémy Cimpak získaly

reputaci pro svou kvalitu a spolehlivou funkci

v obtížných průmyslových prostředích. Jsou

navrženy tak, aby splnily i ty nejnáročnější

požadavky na značení.

Cimpak tiskne a aplikuje přesné, zřetelné

etikety s texty a 100% čitelnými čárovými

kódy, které vyhovují standardu GS1

(UCC-EAN) a umožňují vynikající identifikaci

v zásobovacím řetězci.

Flexibilita – univerzální řešení pro aplikace etiket

na palety, aplikátor pracující samostatně, aplikátor

částečně nebo plně integrovaný k balicí lince dle

požadavků zákazníka.

Připojení –

S

použití vnitřní paměti umožňuje lokální

návrh a uložení dat nebo flexibilní integraci k balicí

lince, databázím a systémům ERP pomocí CoLO

Enterprise Software.

®

Výkon – zvýšení produktivity průkazným a přesným

etiketováním palet až ze tří stran (přední, boční,

zadní), tisk 100% čitelných čárových kódů při rychlosti

až do 120 palet za hodinu.

Automatizace – každé označení palety je jedinečné

a paleta pak může být identifikována a sledována

v každé fázi přepravy, od opuštění výrobní linky,

až po cílové místo.



• Vlhkost 10 - 90 % bez kondenzace
• Elektrické napájení 1-fázové, 115/230 V,

50-60 Hz
• Příkon 300 W
• Přívod stlačeného vzduchu 6 barů, čistý,

suchý
• Spotřeba vzduchu 144 l/min při 2 cyklech

za minutu
• Hmotnost: Cimpak standard - 140 kg

(včetně stojanu)
• Cimpak při dodání - 290 kg (v bedně)
• Provozní teplota 4°C až 40°C
• Úroveň hluku < 80dB >

• Interaktivní interface se zadním prosvětlením
s funkčními klávesami (není potřeba PC)

• Diagnostika chyb na displeji
• Sensor pro nízké palety, který umožňuje

vynechat aplikaci nebo provedení ruční
aplikace

• Tlačítko pro nouzové vypnutí s dálkovým
ovládáním

• Samostatný provoz s možností
databázových funkcí

• Vstup pro snímač čárového kódu
• Programovatelná sekvence pro opakovanou

aplikaci nebo chybu v případě chybného
čtení čárového kódu

• Sériové rozhraní RS232/422/485
• Volitelné rozhraní Ethernet

• Samolepicí etikety
• Max velikost 160 x 210 mm
• Standard formát DIN A5 148 x 210 mm,

DIN A6 105 x 148 mm
• Vnitřní návin role etiket
• Max. průměr role 300 mm
• Průměr jádra role 76 mm
• Vnější návin termopásky
• Max. délka termopásky 450 m
• Průměr jádra role 25 mm

• Metoda tisku: termotransférový nebo
přímý tepelný tisk

• Max. šířka tisku 152 mm
• Standard aplikační deska 150 x 210 mm

(min 75 x 105 mm)
• Rozlišení tisku / rychlost 200 dpi /

150 mm/sec
• Až 120 palet/hod.
• Rychlost aplikace 2 etikety za 14 sec

(přední a boční)
• Pružná tamp aplikace přední, přední/boční,

boční, přední/boční/zadní, zadní/boční, zadní
• Aktivní detekce palet pro nerovnoměrné

nebo variabilní konfigurace balení
• Zdvih aplikátoru ve dvou osách

500 x 500 mm nebo 500 x 750 mm
• Flexibilní volby při instalaci vzhledem

k poloze aplikátoru a poloze aplikační hlavy
• Reálný čas
• Podpora většiny čárových kódů
• Podpora log a obrázků

• Aplikační desky podle etikety
• Světelná signalizace chyb
• Skener pro kontrolu etikety
• Skener identifikace výrobku
• Kryt pro prašné prostředí
• Vyhřívaný kryt (-15°C až 40°C)
• Připojení rozhraní Ethernet
• Automatické nastavení výšky pro dvojité

palety
• Plně integrované řešení software
• Software (op. systém Windows) pro návrh

etiket (CoLOS )®

Tiskové možnosti Činnost

Specifikace medií

Další vlastnosti

Volby a příslušenství

specifikace


