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 رول فیذ چسب گرمخطی  لیبل چسبان
  (Hot Melt)  تْطیلَ چظة گزم OPPجِت چظثاًذى لیثلِای 

 

 ّپییزّی ػولیی تجزتیات ّیذرحاصل صٌؼتی گزٍّ طاخت آالت هاشیي

 گییزی تِیزٍ. اطیت صٌؼتی گزٍّ ایي خاص اطتاًذاردُای ُاّ اسشیٍْ

 فٌی ّکارشٌاطاى  ًاپذیزهحممیي خظتگی ػلوی ّتْطؼَ استحمیمات

 طاخت آالت هاشیي تْدى رّس ّتَ کارآیی،دّام کٌٌذٍ تضویي ایٌشزکت

 .هیثاشذ صٌؼتی گزٍّ ایي

دطتگاٍ اپلیکیتْر تزچظة اطت کَ  ایي طاهاًَ هجوْػَ ای اس یک

مالَ اصلی ًصة گزدیذٍ ایي هجوْػَ تزرّی یک شاطی درهجاّرت ً

اصلی طٌگیي ّصٌؼتی کَ تصْرت کاتیٌت تاّرق اطتٌلض اطتیل 

تا کَ تطْرُواٌُگ تایکذیگزکارهیکٌٌذ  گزدیذٍپْشش دادٍ شذٍ ًصة 

را تَ دّرتادّر تطزیِا ّظزّف   (OPP) کیاًْاع لیثلِای کاغذی ّ پالطتی

خزّجی  تا لیتزی، طَهیلی لیتز الی 077احجام  اتؼاد ّ در

 .تطزدرطاػت تچظثاًٌذ 47777الی6077ًاهی

 نحىه کار و ویژگی های اصلی

سًجیز ًمالَ دطتگاٍ تحت کشش ًیزّهحزکَ اًتمالی اس هْتْر اصلی  -

حزکت هیکٌذ ّ تطزُای پزشذٍ را تَ طتارٍ تایویٌگ ّارد تَ ًزهی 

کزدٍ ّ دراداهَ اس هماتل ّکیْم درام اپلیکیتْر لیثل جِت دریافت 

لیثلِا تذّر تطزیِا در ّاحذ اتْی تزچظثِا ػثْر دادٍ ّ پض اس پیچیذى 

 .هیکٌذ هٌتمل، تَ خارج اس دطتگاٍ دطتگاٍ

چظثاى صٌؼتی تزچظة  رهجوْػَ ای اسیک دطتگاٍ اپلیکیتْ -

تا لاتلیت  کَ اس تؼذادی غلطک ، یکذطتگاٍ لیچی  Widder 315هذل

دارای  ،طَ تمظین ّ یکذطتگاٍ درام ّکیْم تٌظین دلیك ّ لاتل اػتواد

هجِش تَ طزّّ هْتْر م تَ طایش، ارتالْى هماّاس جٌض ی یلموَ ُا

اتیٌت ک ًمالَ اصلی دطتگاٍ تزرّی کٌاردراطت کَ طزیغ ّدلیك 

جِت ایي دطتگاٍ اهکاًات تٌظیوی . ًصة شذٍهظتحکن دطتگاٍ 

 .اهکاًپذیزهیکٌذ را  تٌظین هحل الصاق لیثل در ارتفاع تطزیِا

ًمالَ اصلی اس جٌض اطتٌلض اطتیل هجِشتَ سًجیز اس جٌض اطتال  -

 تااتؼاد هتٌاطة رسيي )ّیا اطتٌلض اطتیل تصْرت اًتخاتی( تؼزض

 .mm 6777ّ تطْل  هیلیوتز 457 اس،هتغییزتطزیِا

جک پٌْهاتیک  هجِشتَطتارٍ ّهمظن اس جٌض تفلْى دطتگاٍ یک  -

ی، ّرّدی ُا یکزدى تطز نیتا تغذیَ تطزیِا تذرّى دطتگاٍ ّ جِت

 ًصة گزدیذٍ کَ لاتل تٌظینطاهاًَ  یتزرّطزف ًمالَ ّرّدی یک در

 .هیکٌذ اهکاًپذیز را هختلف ظزّف جِت ّآطاى دلیك تٌظین لاتلیت

همؼز  یاتْ کذطتگاٍی اصلی ًمالَتزرّی ، رّتزّی ّکیْم درام  -

 چظثاًذى لیثلاػوال حزکت دّراًی تَ تطزیِا ّجِت ، هخصْص 

 كیدل نیتٌظ تیلاتل تا ای طاهاًَ یتزرَّ ای ،ً ی اطتْاُا یتطز

 اطت.ًصة  شذٍ ّآطاى 

ّشاًَ چظة جوغ کي گزم ّاحذ چظة سًی شاهل درام چظة  -

 هفتْلی هیثاشذ.هجِش تَ الوٌت 

تا ّاحذ تاهیي چظة گزم دطتگاٍ کَ درّى کاتیٌت اصلی دطتگاٍ  -

ػثارت اطت اس طاهاًَ  کَجاطاسی شذٍ لاتلیت دطتزطی ػالی 

هخشى چظة هجِش تَ الوٌت حلمْی هفتْلی ّ پوپ چظة لْی 

الوٌت  شذٍ تاشیجُِوگی تّلْلَ اًتمال ّ ًاّداى تزگشت چظة 

 ذ.ٌّلت هیثاش 01حزارتی 

کْپل الکتزّهْتْرّگیزتکض تاًیزّهحزکَ اصلی دطتگاٍ شاهل  -

 .هیگزدد اهیيی اطتاًذارد هْجْد در کشْر تزًذُااستِتزیي تهظتمین 

)تاچ رًگی  یلوظ HMIدطتگاٍ اس ًْع  یصفحَ کٌتزل اپزاتْر -

 طت کَ دردطتزص اپزاتْرًصةا لیاطت َیّپا يیکات ی( دارااطکزیي

 شذٍ،

ّپِلْی کاتیٌت  کاتیٌت تزقدرّى کَ دطتگاٍ  کیتاتلْ تزق ّالکتزًّ-

اٍ اًذاس آرام هْتْر، تٌظین )رInverterایٌْرتزشاهل لزارگزفتَ  اصلی

اس  کٌتزلز PLCّ  هْتْر طزّّ ْریطزػت ّکاٌُذٍ هصزف تزق( ّدرا

ّ حظگزُا ّ لْاسم تزق لذرت  َیکل يیُوچٌتزتزیي تزًذُای تایْاى ّ 

یی تِیَ اّرپاتحت لیظاًض  یهارک ُا يیاس تِتزاًکْدرُای دطتگاٍ 

 .ّتاهیي شذٍ اطت

 4377 در 4777اتؼاد  تَ اختصاصی صٌؼتی کاتیٌت دارای دطتگاٍ-

 کالف شذٍ اس دارای شاطی ًگیز اطتیل اطتٌلض هیلیوتزاسجٌض

 .اطت اپْکظی رًگ تاپْشش صٌؼتي طٌگیي ُيل آپزّفی جٌض

 
 
 

 )ًوای راطت(OPPدطتگاٍ لیثل چظثاى 
 
 

 
 

 )ًوای چپ(OPPدطتگاٍ لیثل چظثاى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ًوًَْ تطزیِای لیثل سًی شذٍ 
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 230ویذر مذل  لیبل چسبان هایدستگاه مشخصاتفنی

 هْارد لاتلیت ُای فٌی هذل رپ اراًذ

200-5000 ml حجن ظزّف  لاتل لیثل چظثاًی 

135-350 mm حذالل ّ حذاکثزارتفاع ظزّف 

 شکل ظزّف لاتل لیثل چظثاًی ّیا چِارگْشَ ار داراطتْاًَ 

130-250 mm حذالل ّحذاکثز ارتفاع لیثل هصزفی 

145-450 mm  لیثل هصزفی طْلحذالل ّحذاکثز 

 OPP/صذفیکاغذی/

 تزاًظپارًتّ 

 جٌض لیثل ُای لاتل هصزف

35 m/min  ٍطزػت کارًاهی دطتگا 

10000 bph ٍراًذهاى ًاهی دطتگا 

600-400 mm لطز تیزًّی رّل لیثل 

75 mm لطز لزلزٍ داخلی رّل لیثل 

 حظگز ُای لیثل لاتل ًصة ًْری 

 حظگزُای ظزّف لاتل ًصة ًْری آیٌَ ای/ هجاّرتی

 طاهاًَ تایویٌگ )فاصلَ اًذاس( دارد

 طاهاًَ رپزاًذ )تطزی چزخاى( دارد

طاهاًَ تٌظین ػزضی ّارتفاع طاهاًَ ُای هکاًیکی  دارد

 دطتگاٍ 

66Kg/Cm-6.47Nm  هْتْر طزّّتْاى 

0.37KW طَ فاس تْاى الکتزّ هْتْر 

4درجَ  اطتاًذارد  الکتزّهْتْرُای اصلی 

4درجَ  اطتاًذارد  گیزتکظِای اصلی 

 طاهاًَ ُای الکتزًّیکی تٌظین طزػت اّرپا ایٌْرتزالیظٌض

HMI. Colored LET. Touch screen ایٌتزفیض کٌتزلز 

DELTA PLC.  طاهاًَ کٌتزلز 

 DCتزق  هٌثغ تغذیَ طْیچیٌگپاّر 

380 V AC. 50 Hz.   ّرّدیّلتاژ 

12 A ٍهصزف تزق کل دطتگا 

 جٌض تذًَ ًمالَ ُا ّکاتیٌت دطتگاٍ ًگیز673اطتٌلض اطتیل 

3000 mm  َاصلیطْل ًمال 

1100 mm+-100 تاسٍ لاتلیت تٌظین ارتفاع ططح سًجیزًمالَ اس سهیي ّ 

 جٌض سًجیز ًمالَ  643اطتال رسیي/ اطتٌلض اطتیل 

LxWxH  160x100x85Cm ٍاتؼاد کاتیٌت دطتگا 

800 Kg. ٍّسى دطتگا 

8 bar ٍُْای فشزد 

 


