Täysin automaattinen kampikone

CTA 1100
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KAMPIKONE CTA 1100
Tekniset tiedot ja mitat

Erittäin tukeva runko

Värikosketusnäyttö
antureiden
tilan
graafiseen yleiskuvaan
vianetsinnän
helpottamiseksi

Cyklopin patentoima

säädettävällä esivenytysjärjestelmällä
kahdeksassa vaiheessa jopa 400 %

Vakio

Mitat (mm)
Vakio
Pakkauskoko, vakiokone: tba

A

B

C

D

E

F

2050

3750

4280

2270

Ø 3450

Ø 1900

KAMPIKONE CTA 1100

Kone

Kapasiteetti

Enintään 75 lavaa/tunnissa*

Esivenytysjärjestelmä
60, 100, 130, 160, 200, 280,
340 tai 400 % säädettävissä

Esivenytys
Teho

Syöttö
Kuorma
Varoke
Suojaus

Paineilma

3 x 400 V + N + PE, 50 Hz
2,5 kW
16 A
IP54

Virransyöttö

Kiristekalvo

6 bar, n. 12 NL/jakso

Halkaisija, hylsy
Maks. ulkohalkaisija
Maks. kalvoleveys
Kalvon paksuus

76 mm
250 mm
500 mm
9-35 my

Valitut lisävarusteet


Rungon ruostesuojaus



Mukautettu väri



Muodon hallinta = tunnistaa ja sijoittaa lavan



Erillinen sähkökaappi



Valosäteet



Mukautettu runko



Saumausyksikkö



Ilmastoitu sähkökaappi



Kuljettimien ohjaus



Ulkoinen yhteys koneeseen eWon*-ohjelman
kautta

Käyttölämpötila

5 °C (40 °F) - 35 °C (95 °F) käyttö kuivassa, lämpimässä tilassa.



Verkkoyhteys

*) Kun kääritään enintään 10 kalvokerrosta ja 8 sekunnin siirtymäajalla.
Kaikki lisävarusteet ja tarvikkeet voidaan tilata
jälkiasennettavina. Pyrkiessämme jatkuvasti
parantamaan tuotteitamme, pidätämme oikeuden
tietojen ja teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Kuorman käsittely
*) Suorita koneen muutokset mistä tahansa

Mitat (mm)

1

2

3

Paino

Maks.

1200

1200

2500*

Kuljettimesta riippuen

Min.

1400

400

600*

Asenna eWON-lisävaruste ja valvo konetta
muualta eri liittymien kautta, kuten LAN, WiFi tai
3G. Tämä tapahtuu eWON Flexy moduulireitittimen kautta. Varusta reititin yhdellä
tai usealla yhteysmoduulilla riippuen siitä, mitä
yhteysmahdollisuuksia asiakkaan tilassa on
olemassa.

Kampikone CTA 1100
Täysin automaattinen Cyklop-kampikonejärjestelmä CTA 1100 poistaa käärittävän lavan pyöritystarpeen. Linjakäyttöön muiden pakkauslaitteiden
kanssa. Voimme täydentää konetta tuotteiden ja tarpeitten mukaan. Automaatioasteen erot koneiden välillä on saatu vuosien kokemuksella
suhteellisen alhaisiksi. Yhdessä lisälaiteoptioiden ja monipuolisten säätömahdollisuuksien kanssa koneet pystyvät vastaamaan kaikkiin tarpeisiin
ja tarjoavat siten sarjan käärintätekniikkaa korkean tason kustannustehokkuudella. Nämä ominaisuudet takaavat tuotteelle hyvän suojan ja
kuljetuspakkauksen samoin kuin matalimmat mahdolliset materiaalikustannukset toisin sanoen vähäisen kalvon kulutuksen.
CTA 1100 toimitetaan ohjelmoituna tarpeittesi mukaan. Laitteita, kuten kuljettimet tai nostopöydät, voidaan ohjata yhdestä ja samasta graafisesta

Helppo käyttää



Automaattinen

kalvokireys

suojaa



Ohjaimet on helppo ymmärtää.



Nopea ja helppo kalvorullan vaihto.



Automaattinen lavan korkeuden tunnistin.

päälliarkkiohjelma vesitiivistä käärintää



Mekaanisten osien helppo huolto.

varten.

Säästää rahaa


Esivenytys säädettävissä jopa 400 %:iin.
Patentoitu järjestelmä.







Valittu esivenytys pysyy vakaana, mikä
takaa jatkuvan alhaisen kalvon
kulutuksen.
Kalvokelkan nopeus on yksilöllisesti
säädettävissä
kalvolimityksen
minimoimiseksi.
Moottoroitu
esivenytys
minimoi
kalvokulutuksen ja suojaa herkkiä
tuotteita.

Tasainen käärintätulos


tuotteita tasaisesti.


Useita

UUSI

päivitetty

kosketusnäyttö

lisätoiminnoilla

vakio-ohjelmia,

mm.



3 vakio-ohjelmaa.



15 erillistä ohjelmaa voidaan tallentaa ja
nimetä.

Avainominaisuudet


Kaikkien

ohjelmaparametrien

ja

säätöjen helppo muuttaminen.


Kaikkia

toimintoja

voidaan

ohjata

manuaalisesti.

1

Näytöllä näkyy seuraavat tiedot:

Graafinen ympäristö on suunniteltu



Kalvon kulutus viimeisimmällä lavalla.

siten, että ohjelman vaihto, samoin



Käärittyjen

kuin asetuksiin pääsy on helppoa.

lavojen

kokonaismäärä

viimeisen nollauksen jälkeen.


Kalvokulut lavaa kohti.



Graafinen antureiden tilan yleiskuva.

Graafinen antureiden tilan yleiskuva on
yksi uusista toiminnoista, jotka
helpottavat vianetsintää.

Joustavat ja monipuoliset säädöt
mahdollistavat
optimikäärintätuloksen
vaihteleville tuotteille.
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