Serie 4000
- Kompakt
- Robust
- Alsidig

Serie 4000 dispenserne kendetegnes ved industrielt og kompakt design.
Det smalle kabinet og den separate controller betyder at Serie 4000
kan monteres på vanskeligt tilgængelige steder, og alligevel er den let
at betjene i det daglige.
Serie 4000 er vores mest industrielle dispenser. Konstrueret til at blive
brugt mange timer hver dag - tåler hård belastning og kræver et
minimum af vedligehold. Den meget kraftige stepmotor giver en lydløs
og præcis etikettering. Ved tilslutning af encoder tilpasses dispenserens
hastighed kontinuerligt og gør Serie 4000 til det rette valg ved montering
på intermitterende pakkemaskiner eller på maskiner med variabel
hastighed - Serie 4000 følger med!

- Nem betjening
- Hurtig omstilling

Serie 4000 kan leveres i en række varianter - alle baseret på samme
grundmodul. Forskellen består udelukkende i den maksimalt mulige
etiketbredde og diameteren på etiketrullen. Controllerens baggrundsbelyste display og de 16 taster med ikoner gør den daglige betjening
let og intuitiv.
I controlleren kan gemmes op til 25 forskellige etiketprogrammer inkl.
tilhørende indstillinger for forskelligt eksternt udstyr - det betyder meget
korte omstillingstider.
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Model
Etiketbanens maks. bredde, inkl. bagpapir

4-120

4-200

120mm

200mm

Etiketbanens min. bredde, inkl. bagpapir

4-250

4-300

250mm

300mm

15mm

Etiket længde (fremtræk), min.

10mm

Etiketlængde (fremtræk), maks.

Standard: 250mm - Option: 999mm

Trinløs variabel hastighed:

0-40m/min.

0-30m/min.

0-30m/min.

0-30m/min.

500

200

200

200

Antal etiketteringer/minut
Etiketrulle, max. diameter:

Standard Ø270mm - Option 310mm eller 400mm

Etiketrulle, indvendig diameter, min.

Minimum 40 mm (3' / 76mm anbefales)

5- faset stepmotor med microstep, direkte træk

Ja

Controller m. mikroprocessor/tastatur m. ikoner

Ja

Baggrundsbelyst LCD display:

Ja

Menusprog

Dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk, fransk, polsk, hollandsk

Antal etiketprogrammer i controller

25 programpladser

Vægt (controller)

7 kilo

Vægt (dispenser, uden etiketrulle)

16 kilo

Strøm / forbrug

22 kilo

24 kilo

26 kilo

230VAC 50/60Hz / maks. 250 watt v. drift

Ekstraudstyr:
Bevægelig dispensertunge

Fjederbelastet eller pneumatisk (varierende overflade eller produkthøjde)

Microswitch, mellemrumsregistrering

Ved brug af transparente etiketter

UltraSonic sensor

Ved brug af både transparente og "traditionelle" etiketter

Motoriseret etiketafrulning

Anbefales ved tunge etiketruller eller ved krav om stor nøjagtighed/ved høj hastighed

Encoder (tacho)

For trinløst varierende påsætningshastighed (korrigeres også under dispensering)

Signal "etiketrulle snart tom"

Via I/O - skal kombineres med lyssignal

Besked for "etiketrulle tom"

Tekstbesked i controller

Lyssignal for ovennævnte to statusbeskeder

Visualisering af ovennævnte

Tællerfunktioner

Fortløbende - øvrige efter opgave.

Mekanisk lås i controller (nøgle)

For låsning af tastatur

Varmeprægningstrykværk (hot-stamp)

EME M01, dispenserens controller kan styre et EME M01 trykværk (tid, temperatur etc.)

TTO-printer (TermoTransferOverprinter)

Ja, f.eks. Markem-Imaje 8018 eller ICE Pegasus, andre modeller også muligt

Ekstern signal interface / I/O

Ja, f.eks. til styring af produktseparator, reject-system o.lign, samt mulighed for
integration med vision, stregkodescanner, sensorer m.m.

Varmeprægning (Hot-Stamp)
EME M01
Trykareal 12x30mm/30x12mm

Termotransferprint 200dpi
Markem-Imaje 8018
Printareal 32x40mm/40x32mm

Termotransferprint 300dpi
ICE Pegasus
Printareal 32x30mm/30x32mm

Ø270

Dybde:
4-120: 242mm
4.200: 336mm
4-250: 386mm
4-300: 436mm
Alle dimensioner i millimeter

547
237

349
507

184

Model 4-120LH (Venstre)

Model 4-120RH (Højre)

Forbehold for ændringer i specifikationer.
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