
Csökkentse keresztvágó gépe költségeit  
a Mitsubishi Electric segítségével.

Olvassa be a QR-kódot az 

animáció megtekintéséhez



Hogyan működik

Áttekintés 
A keresztvágós rendszerekben 2 szervotengely talál-
ható a vágási, címkézési vagy bélyegzési művele-
tek folyamatos vagy szakaszos megvalósításához. 
A működés során a rendszer az egyik szervotengely 
fordulatszámát az anyagot vágás, címkézés vagy 
bélyegzés céljából mozgató másik tengelyhez 
igazítja. Az 1. szervotengely (slave) fordulatszáma 
azért igazodik a futószalagot meghajtó 2. tengely 
(master) által küldött visszacsatolási adatokhoz, hogy 
a keresztvágó kés fordulatszáma a szállítószalag aktu-
ális sebességéhez igazodhasson.

Fontosabb  automatizálási 
komponensek
Az LD77MS egyszerű megoldást kínál a keresztvá-
gós alkalmazások számára. A gyors adatfeldolgozás-
nak, a körvonalak automatikus felismerésének és a 
vágási meddőjáratok impulzuskompenzációjának 
köszönhetően az LD77MS pontosan képes reagálni 
egy külső jeladó vagy egy master szervotengely által 
küldött bemeneti impulzusokra.

Alkalmazás
A keresztvágós rendszereknél a szervomotor álta-
lában folyamatosan forog. Ha a két vágás közötti 
távolság kicsi (a vágódob kerületénél kisebb), akkor 
a rendszer a vágás meddőjáratában megnöveli a 
motor fordulatszámát a szállítószalag sebességé-
hez képest, és fordítva. Ilyen rendszereknél a vágási 
távolság, a címke vagy a bélyeg helye változhat, 
valamint a vágandó anyag is elcsúszhat, meg-
nyúlhat vagy felgyűrődhet, ami befolyásolhatja a 
műveletek pontosságát. Az ilyen ingadozások egy, 
a szervotengely elé helyezett jelérzékelővel hatéko-
nyan kompenzálhatók.



Milyen előnyt jelent ez önnek

A megoldás Előnyök
Kapcsolóbütykök automatikus létrehozása

Csak a mechanikai paramétereket adja meg.
Programozás helyett konfigurálás

Egyszerű beállítás
Kisebb programozási költség

“One-Touch-Tuning”

Szervoparaméterek automatikus beállítása
Akár 80 %-kal rövidebb üzembe helyezési idő
Optimális rendszerteljesítmény egész nap, a hét minden napján
Minimális karbantartási és javítási igény 

MR-J4W2

Két szervoerősítő egyetlen egységben

A MR-J4W terméksorozat közös DC-busz architektúrájával 30%-
nál is több energia takarítható meg*
kb. 50%-kal csökken a kábelezés költsége
Csökken a védőkapcsolók költsége
30%-kal kevesebb helyet foglal a kapcsolószekrényben
Kisebb raktárkészlet szükséges

Használja a Mitsubishi Electric megoldását

Előre elkészített funkcióblokkok
Előre elkészített magyarázatok a alkalmazáshoz

Gyorsabb üzembe helyezés
Rövidebb betanulási idő
Alacsonyabb energiaköltségek 

* Az alkalmazástól függően



A Mitsubishi Electric megoldása
PLC: L06CPU-P a MELSEC L 
terméksorozatból
Mozgásvezérlő: LD77MS2
Szervoerősítő: MR-J4W2-B
Motor: HG sorozat
HMI: GT14
Szoftver: iQ Works

Programozás helyett konfigurálás
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Bütyöktávolság

Laphosszúság

Lapszinkronizáció szélessége

Szinkron tengelyek hossza 

Laphosszúság Bütyök adatok
Lapszinkronizáció 
szélessége

Lapszinkronizáció 
szélessége
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