HERMA 400 – Στνταρ !κδοση
για κανονικ ρολ ετικετν
> Επιτυγχνει ταχτητα µχρι 40 µ./λεπτ
και χειρ ζεται ρολ ετικετν µχρι 300 χιλιοστ.
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HERMA 400 – Οι ευλικτες ετικετζες
για κθε εφαρµογ&.

HERMA 400 – ειδικ& κδοση για
µεγλα ρολ ετικετν

∆ιφορα Modules

Tο µυστικ της επιτυχας στις ετικετζες HERMA 400 εναι η επαναστατικς σχεδασης βασικ
µονδα οδγησης των ετικετ ν. Στη µονδα αυτ ενσωµατ νονται µε µοναδικ τρπο τσο
το σστηµα οδγησης σο και το ηλεκτρονικ σστηµα ελγχου.

Η σειρ HERMA 400 διαθτει ειδικ& κδοση µε ανεξρτητο
µηχανισµ οδ&γησης των ρολν. Με τον τρπο αυτ
µπορον να επιτευχθον ταχτητες µχρι 160µ./λεπτ και
µγιστη διµετρος ρολο 400 χιλιοστ.

Επικλληση
> Module για επικλληση σε προϊντα µε
επ πεδες επιφνειες

Μα µεγλη γκµα περιφερειακ ν µονδων επιτρπει στις ετικετζες HERMA 400 να
ενσωµατωθον σε οποιαδποτε γραµµ παραγωγς δνοντας την ιδανικ λση σε κθε
ανγκη επικλλησης ετικετ ν.

> Module για επικλληση σε προϊντα µε
ανµαλες επιφνειες

Module για επικλληση σε προϊντα µε επ πεδες επιφνειες

Module για επικλληση σε προϊντα µε ανµαλες επιφνειες

Οπτικς αισθητ&ρας

HERMA αισθητ&ρας FS01

λεγχος Ετικετ ν
> Οπτικς αισθητ‹ρας:
καλπτει τις περισστερες εφαρµογς
για στνταρ ετικτες, NON-CONTACT.
Tα πλεονεκτµατα της σειρς HERMA 400:

> HERMA Αισθητ‹ρας FS 01:
ειδικς αισθητ&ρας για «δσκολες»
ετικτες (π.χ. διαφανε ς, οβλ)

> Ταχτητες επικλλησης που φθνουν ως και 160µ./λεπτ
> ∆εν απαιτε ται ξεχωριστ& µονδα ελγχου
> Αυτµατος συγχρονισµς µε την ταχτητα της γραµµ&ς παραγωγ&ς
> Pλ&ρης γκµα αξεσουρ (βσεις στ&ριξης, φωτοκτταρα, κ.λ.π.)
> ∆υναττητα ενσωµτωσης ηλεκτρονικν εκτυπωτν εφαρµογς Print &
Apply

Εκτπωση

> ∆υναττητα διασνδεσης µε P.L.C.

> Εκτυπωτ‹ς θερµικ‹ς µεταφοράς:
δ νει τη δυναττητα εκτπωσης
µεταβλητν πληροφοριν, γραφικν
και barcodes

> ∆υναττητα χειρισµο διαφρων ειδν ετικετν
> ∆υναττητα αναβθµισης µε την προσθ&κη περιφερειακν
> Απλοστατος χειρισµς (µνο µε 3 πλ&κτρα)
> Ελχιστη ανγκη συντ&ρησης

Εκτυπωτ&ς θερµικ&ς µεταφορς

Βσεις Στριξης
> Στνταρ βση:
καλπτει τις περισστερες εφαρµογς
> Eιδικ βση HERMA:
ειδικ& βση για επικλληση ετικετν σε
δσκολα σηµε α µε δυναττητα ρθµισης
θσης επικλλησης σε 4 ξονες

HERMA 400 – ειδικ& κδοση για µεγλα ρολ ετικετν

Στνταρ βση

Ειδικ& βση HERMA:

