
 
  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APL 35s – aplikátor etiket s tiskem 

- auto 

Aplikátor s tiskem 35s byl navržen tak, aby splňoval nejpřísnější požadavky trhu na 

sledovatelnost a spolehlivost. V souladu s mezinárodními požadavky GS1 tiskne a 

označuje v reálném čase. 

APL35s  disponuje návinem etiket o průměru 300 mm a lze jej dovybavit návinem 350 

mm. Je vybaven regulací napětí návinu etiket a vyměnit návin je velmi jednoduché a 

rychlé. 

Výkon aplikátoru je do 90 kusů za minutu s pneumatickým aplikátorem a 180 kusů za 

minutu s elektrickým aplikátorem. 

Snadná integrace do jakékoliv výrobní linky pomocí jednoho konektoru se všemi 

integrovanými vstupy a výstupy. 

 

                        

 Automaticky tiskne v reálném čase a 

aplikuje etiketu na všechny typy 

sekundárního balení. 

 Rychlá a jednoduchá výměna etiket. 

 Výkon až 90 etiket/min. 

 3,8“ dotykový displej. 

 Digitální displej pro snadnější regulaci 

vzduchu. 

 Číselný indikátor průtoku vzduchu. 

 Kompaktní, robustní, průmyslový design. 

 Kompatibilní se všemi tiskárnami etiket na 

trhu. 

 V souladu s GS1 (kvalita tištěného 

čárového kódu A nebo B) 
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APL 35s – aplikátor etiket s tiskem 

- auto 
 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

 

Modul tiskárny 
Typ tiskárny   ZEBRA, SATO, CARL VALENTIN 

Rozlišení tisku   od 203 dpi do 300 dpi (v závislosti na rychlosti tisku a typu tiskárny) 

Spotřeba   230V – 50/60 Hz (elektrický), 6 bar (pneumatický) 

Připojení   Ethernet, USB, R232 

Pracovní teplota  od 5°do 10° 

Etikety 
Průměr návinu etiket  300 mm (možnost 350 mm) 

Šíře etikety   max. 170 mm 

Systém výměny etiket  „Klip“. Jednoduchý, ergonomický a robustní 

Display    monochromatický dotykový 3,8“  

Komunikace 

Standardní výstupy  7 signálů (chyba/cyklus/dochází etikety/APL je připraven/data/chyba tisku/domů) 

Externí alarm   integrovaný 

Hlídání návinu etiket  integrovaný 

Pneumatika 

Regulace tlaku   integrovaný 

Spínač vakua/tlaku  digitální 

Regulátor průtoku vzduchu standardní indikátor (analogový) 

Regulátor vakua  není ve standardu (číselný indikátor) 

 
PNEUMATICKÝ APLIKÁTOR 

 

ELEKTRICKÝ APLIKÁTOR 

 

 

VÝKRES APLIKÁTORU 
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