Vikt & Prismärkning

Alla vågar från Teltek kan enkelt kombineras med ett helautomatiskt pris/viktmärkningssystem.
Vågen kontrollerar produktens vikt samtidigt som en etikett appliceras på produkten. Etiketten kan
innehålla information om vikt eller pris eller en kombination av båda.
Vågarna är helt förberedda för anslutning till alla typer av märkningssystem. Teltek anpassar
funktioner och protokoll för att underlätta för både underhålls- och produktionspersonal.
Vare sig Ni använder Er av fast- eller fallandevikt, eller en kombination av de båda så anpassas
vågen till detta. I de fall kopplingar mot överliggande system krävs så hanteras detta av vågen eller
prismärkningsutrustningens användargränssnitt.
Vågens funktioner kan styras helt eller delvis av märkutrustningen för att underlätta för
användaren.
Telteks vågar har under många år levererats med printerutrustning från olika leverantörer,
bl a från svenska Autolabel och danska HM Systems. Båda leverantörerna erbjuder ett brett
program av modeller för att applicera etiketter på i stort sett vilka produkter som helst.

I Autolabels printrar kan etiketter skapas och redigeras direkt i den tydliga 12” touchskärmen. Till
HM Systems printrar skapas och redigeras etiketterna i ett fristående program.
Till både Autolabel och HM Systems kan vikten skickas från samtliga vågmodeller i Telteks C-serie.
För Teltek C-seriens checkvågar med printer levereras ett specialstativ för montering av printrar.
Med detta stativ kan t ex Autolabels D43-skrivare monteras både över och under transportbandet,
eller t om både och.
Den övre printern är höj- och sänkbar via ett elektriskt ställdon och den undre printern kan
enkelt svängas ut för att förenkla byte av etikettrullen.
För att kontrollera att etiketterna sitter på plats och att streckkoderna är läsbara kan en scanner
monteras. Scannern är ovärderlig framför allt vid undersidesmärkning där det är svårt att se om en
etikett saknas.
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Vikt & Prismärkning
Autolabels unika system för upprullning
av etiketter gör det mycket enkelt att
byta etikettrulle.
Printern spolar automatiskt fram första
etiketten till rätt position vilket gör det
snabbt att komma igång efter rullbyte.
Printern klarar enkelt av byten mellan
flera olika etikettstorlekar, utan krångel.
Givetvis sitter sensorer som håller koll
på när etikettrullen börjar ta slut. En gul
lampa förvarnar om detta i god tid.
Sensor för rullen för upprullad folie
varnar på samma sätt i god tid innan
rullen är full.

HMBytet
PRINT
& APPLY
av printerhuvud
går på nolltid och

görs helt utan verktyg. Efter montering
av nytt huvud justerar printern sig
· COMPACTautomatiskt
PRINT & APPLY UNIT
efter etikettstorleken för att
· LEADING THERMOTRANSFER PRINTERS WITHIN SPEED, RELIABILITY AND PERFORMANCE
· OPTIONS:kunna
ADAPTERS WITH
TONGUE, TAMP-ON,
BLOW-ON, TOP-, SIDEOG ENDetiketter.
LABELLING
skriva
ut tusentals
nya
INNOVATIVE SOLUTIONS

· INTERMEC, DATAMAX, ZEBRA AND SATO IN 203, 300, 400 AND 600 DPI

HM PRINT & APPLY - THE EFFICIENT PRINT & APPLY SOLUTION
HM Print & Apply units are built on 40 years’ experience and are based on the leading thermotransfer
printers setting the standard within speed, reliability and operational performance.
HM Print & Apply is an optimal modular solution for print-on-demand where the latest printed label is
applied to the product. The system is robust and fulfills all the demands for an industrial application
regarding reliability, handling and overall performance.

Danska HM-Systems har mer än 40 års erfarenhet av
tillverkning av applikatorer och erbjuder därutöver
högteknologiska lösningar för märkning och applicering.
Genom åren har system levererats till kunder inom livs-,
läke- och kemikalieindustrier. HM-Systems printrar
hanterar alla typer av etikettering.
Det breda programmet av applikatorer täcker ett brett
spektra av både generella och individuella krav på både
enkla och samtidigt avancerade maskiner.
Användarvänlighet, effektivitet, precision och kraven
från användarna är några av de grundläggande värdena
i deras koncept.
Printrarna i systemet baseras på flera olika välkända
fabrikat så som Intermec, Zebra, Datamax ,med flera.

Print labels are available with text, barcodes including 2D barcodes in variable speeds from 100-300
mm/second. The system is able to handle label widths op to 166mm.
HM Print & Apply is compact and makes it easy to install the unit on the production line.
HM basic Print & Apply units are supplied with different adapters depending of the
application.
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TEKNISK SPECIFIKATION - Autolabel D43 / T43 / T63
Skrivarteknik:
Max skrivbredd:
Max skrivlängd:
Etikettstorlekar (W x L):
Max mediabredd:
Skrivbar yta:
Applikatorer:

Direkttermo / Termotransfer
D43/T43: 108 mm / T63: 162 mm
240 mm
D43/T43: 20x20 mm till 118x240 mm (applikatorspecifik
T63: 80x20 mm till 178x240 mm (applikatorspecifik)
D43/T43: 120 mm / T63: 180 mm
100% tack vare automatisk backning av varje etikett
D43: Blow, Tamp, Wipe, Pluck
T43: Tamp, Wipe
T63: Tamp, Wipe, Wipe Large, Pallet

Upplösning:
Skrivhastighet:
Typsnitt:
Streckkoder:
Etikettrullens ytterdiameter (max):
Etikettrullens hylsdiameter:
Etikettupprullning:
Kommunikation:
Arbetstemperatur:
Luftfuktighet:
Strömförsörjning:
Luft:

300 dpi
Standard upp till 160 mm/s, tillval upp till 400 mm/s
Truetype, Unicode
EAN-13, EAN-8, GS1-128
300 mm
76 mm
Etiketter på rullens utsida
Ethernet/LAN, USB, CANopen, RS-232
+5°C till +40°C
20% till 85%, ej kondenserande
110/240 VAC, 50/60 Hz
6 bar, ren och torr luft

TEKNISK SPECIFIKATION - HM Systems PX4i / PX6i
Skrivarteknik:
Etikettstorlekar (W x L): 			
			
Applikatorer:				
					

15-170mm - 15-2000mm
Ovan, på sidan och undermärkning		
Moduler för hörnetikettering finns som tillval

Mjukvara:				
IPL, Fingerprint Direct Protocol, XML, SAP
					och Oracle, WMS
Upplösning:
Skrivhastighet: 				
PX4i: 100-300 mm/s PX6i: 100-250mm/s
Typsnitt:				Standard
Streckkoder:
Etikettrullens ytterdiameter (max):
Ø 40 mm, option: Ø 76 mm
Etikettrullens hylsdiameter:
Etikettupprullning:
Kommunikation: 			
Ethernet 10/100mbps 7 USB 2.0
Arbetstemperatur: 			
+5°C till +40°C
Luftfuktighet: 				
10% till 90%, ej kondenserande
Strömförsörjning: 			
230 V / 150 W
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