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Dahili Markalama Birimi 315 

Teknik Özellikler 

 

• Dahili markalama birimi model 315 
kazıma, çizici/kalem, nokta, DataMatrix 
kodlama (ECC200) gibi markalama 
işlemleri için kullanılır.  

• Standart markalama alanı 150 x 100 mm 
(X/Y)         

• Çevresel etmenlere karşı stabil olarak 
korunmuş alüminyum yapım entegre 
koordinasyon ünitesi 

• Doğrudan bilyalı rulman milleri ile 
bağlantılı motor vasıtası ile sıfır geri 
tepme 

• Her iki markalama ekseni için çift hat 
kılavuzu ile büyük yanal kuvvetlerin 
uygulanabilmesi mümkündür. 

• Çalışma gücü güçlü step motorlar tarafından sağlanır. 

• Markalama araçları kurulumu pnömatik besleme ekseni üzerine ayarlanabilir. 

          (0’dan 50mm’ye ya da 80 - 125mm’ye) 

 
 

Uygulama Alanı 

3 vardiya operasyonları için tasarlanmış ve çok iyi korunmuş son derece sağlam bir markalama 
cihazıdır. Koordinasyon ünitesinin tüm bileşenleri düzenli kullanım ve kesintisiz sabit bir kalite 
sağlamak için sürekli test edilmektedir. Doğrudan iş parçasını markalamak için, transfer hatları, 
üretim makinleri veya ölçüm ve test istasyonları için dahili ünite olarak sistem üreticileri tarafından 
markalama kafa seti ve kontrolörü entegre edilmiştir. Pnömatik veya step motor eksenler iş 
parçasının ulaşılması en zor yerlerinde bile markalamaya izin verir.  

 

Opsiyonlar 

• Markalama araç ve kafalarında çeşitlilik 

•         Düzenlenmiş servo motorlar 

•         Değişken referans noktalar 

•         Markalama alanı 150 x 150 mm (X/Y) 

•         Diğer tasarımlar ile daha geniş markalama alanı 

•         Genişletilmiş pnömatik besleme kızağı ekseni (ayarlanabilir 80 mm’den 120 mm’ye) 

•         Step motorları besleme ekseni üzerinde markalama araçları (125 mm’ye kadar hareket 
alanı) parça algılama ile  

•         Yazıcı iğne kontrol sistemi (işlem sırasında kırılmaya karşı) 

•         İstek üzerine daha fazla opsiyon ve özel tasarımlar  
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Markalama ünitesi 315 pnömatik besleme ekseni ile 



 
 

  

  

  

  

 

 

Teknik Veri 

Özellikler Boyutlar, Ünite, Açıklama               CO*         AO* 

Markalama ünitesi boyutları standart markalama 

alanı ile (X/Y) 150 x 100 mm + Z-ekseni 
Çizime bakınız                                     x 

Markalama ünitesi boyutları opsiyonel markalama  

alanı ile (X/Y) 150 x 150 mm + Z-ekseni 
Çizime bakınız                                                      x 

Ağırlık Yaklaşık 37 kg 

Markalama hızı (karakter yüksekliği ve şekli, markalama 

prosesi  ve motorizasyona bağlı) 

10 karakter/saniye   

(markalama zaman dağılımı sayfasına bakınız) 

Karakter yüksekliği 1mm’den (0.1mm arttırıcı adımlar ile) 

Dokümantasyon Almanca, İngilizce veya Fransızca          x 

 Daha fazla lisan                                                    x 

Markalama ucu penetrasyon derinliği 

(markalama kafası, proses ve materyale bağlı) 

Yaklaşık 0.01 – 0.5 mm   

(markalama kafaları teknik bilgi sayfalarına bkz.) 

Kazımalı markalama ile gürültü düzeyi                                                 < 75dB(A) (iş parçasına bağlı) 

Pnömatik besleme ekseni                                      35 - 50 mm stroke (ayarlanabilir)          x 

Pnömatik besleme ekseni 80 -125 mm stroke (ayarlanabilir)                         x 
-/ Nadel-  

 

Pnömatik besleme ekseni İstek üzerine özel stroke                                       x 

SM besleme ekseni 
125 stroke kadar (ayarlanabilir)                             x 

parça algılama ile                                                  x 

Referans pozisyon noktası X/Y Çizime bakınız                                      x 

 Destek ve kontrol hattı                                                                         Çizime bakınız                                       x 

PN-destek (regülatör ve sensor) Ayrı alüminyum plaka                            x 

Pnömatik bileşenler Festo and Bosch                                   x 
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X veya Y ekseni montaj pozisyonuna bağlı 

motor freni 
İstek üzerine boyutlar                                              x 

Medya Besleme  

Kablo ile elektrik güç kaynağı 
230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz veya 
115 V AC ± 10 %, 50/60 Hz  

Pnömatik giriş basıncı                                                                           
teknik olarak sıkıştırılmış hava şartlı                                      

Min. 5 bar (min. 75 psi) 

kuru, yağsız, 50 µm ile filtrelenmiş            

   *) CO = Kurulum opsiyonu sipariş ile tanımlanacaktır.  Ek ücrete tabi değildir. 

       AO = Ek opsiyon ek olarak sipariş verilir. Ek ücrete tabidir.  

 

Teknik detaylar değişebilir. 
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