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Aplikátor etikiet ALS 104 LH (ľavý)

Vďaka tomuto aplikátoru môžete etikety šírky 10 - 106 mm (šírka materiálu vr. silikónového papieru max. 110 mm) aplikovať pria-
mo na vrchnú stenu výrobkov. Pre zaistenie bezproblémového aplikovania etikiet musí byť povrch rovný. Ako materiál môžu byť 
použité pevné PE etikety či papier. Maximálna aplikačná rýchlosť je 30 m/min. Držiak s vertikálnym a horizontálnym nastavením 
umožňuje flexibilnú integráciu do dopravníka. Senzor začiatku výrobku musí byť pripojený ku konektoru M12 na ALS.

 » Aplikačná rýchlosť:  až 30 m/min
 » Šírka materiálu 

vr. silikónového papiera:  10 - 110 mm
 » Dĺžka etikety:  5 - 600 mm
 » Priemer kotúča:  300 mm
 » Dátové rozhranie:  RS 232C

 » Flexibilná integrácia do Vašej produktovej série
 » Atraktívny pomer ceny a výkonu
 » Rýchly a odolný pre náročné aplikácie
 » Aplikačná rýchlosť až 30 m/min
 » Šírka materiálu až 110 mm
 » Presné umiestnenie
 » Jednoduché vertikálne a horizontálne nastavenie

Avery Dennison  
ALS 104 LH (ľavý)



Typické aplikácie: Vrchné označovanie

Použiteľný predovšetkým pre označovanie výrobkov rovnakej výšky. Podporované sú takmer všetky bežné typy tvarov etikiet.

Etikety za minútu (Q) pre vrchné označovanie ALS

Zahrnuté sú nasledujúce súčasti:

Voliteľné príslušenstvo aplikátora *

A7775 Kapacitný senzor
štítkov (vrátane držiaka)

A7770 Nastavenie sníma-
ča APSF: Rotační snímač
(pro APSF), vr. káblu s
konektorom M12

* nie je súčasťou dodania, nutné objednať zvlášť
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Výpočet max. počtu štítkov za minútu:  Q = V x 1000 / P

Výpočet max. aplikačnej rýchlosti:  V = Q x P / 1000

Aplikačná rýchlosť a objemy môžu byť ovplyvnené zvláštnymi okolnosťami, 
a tak tieto výpočty nemôžu byť garantované.

Príklad   Dĺžka výrobku (P)     Aplikačná rýchlosť (V) 
       15 m/min   20 m/min   30 m/min

Výrobky:   1. 60 mm + vzdialenosť medzi výrobkami 20 mm (P)  188   250   375

  2. 100 mm + vzdialenosť medzi výrobkami 20 mm (P)  125   167   250 

P = dĺžka výrobku + vzdialenosť od nasledujúceho výrobku

A8192 Externý OD
ovládač (RH)

A8094 IP65 ochranná 
sada BASIC
A8093 IP65 ochranná 
sada IT1

A7773 Vzdialený 
displej

č. kód popis ks
1  A7121  ALS 104 LH  1
2  A7399  Upevnenie odlepovacej hrany LH 110 mm  1
3  A7755  Ostrá odlepovacia hrana LH 110 mm 1
4 A7622 Držiak zostavy 1
5 A6698 Podstavec 1
6 A8196 Vodorovné nastavenie 390 mm 1
7 A4862 Zvislé nastavenie 1.500 mm 1
8 A4851 Krížová svorka 1
9 A7112 Senzor začiatku výrobku 1
10 A7127 Predlužovací kábel pre senzor začiatku výrobku 1,5 m 1


