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Bemærk

GENERELLE ANVISNINGER

Denne vejlednings gyldighedsområde

Indhold

Den samlede driftsvejledning for etiketteringsmaskine ALS 104 består af de følgende dele:

Den nærværende betjeningsvejledning vedrører udelukkende de ovenover anførte maskintyper. 
Vejledningen giver oplysninger om korrekt betjening og indstilling af maskinen. 

Det er en forudsætning for betjening og indstilling af maskinen, at den er korrekt installeret og kon-
figureret.

– Informationer vedrørende påkrævet kvalifikation hertil: Se kapitlet Oplysninger og 
kvalifikationer  på side 8.

– Informationer vedrørende installation og konfiguration: Se servicehåndbogen.

I tilfælde af tekniske spørgsmål, der ikke er behandlet i denne betjeningsvejledning, skal du: 

 Se i etiketteringsmaskinens servicehåndbog
eller

 tilkalde en servicetekniker fra forhandleren.

– Kundeservice hos vores forhandlere står gerne til rådighed især i forbindelse med 
konfigurationsindstillinger og i tilfælde af driftsforstyrrelser.

Teknisk stand

Teknisk stand: 01/2007

Softwareversion: 3.21 (Frontend), 1.85 R02 (Drive)

Ansvar

NOVEXX Solutions forbeholder sig retten til:

– at foretage ændringer i konstruktion, komponenter og software samt at udskifte de anførte 
komponenter med andre tilsvarende komponenter, der måtte være til gavn for den tekniske 
udvikling.

– at ændre oplysninger i denne vejledning.

Producenten er ikke forpligtet til at lade sådanne ændringer gælde for tidligere leverede maskiner.

Håndbog Målgruppe Medie  Rådighed

Betjeningsvejledning Betjeningspersonalet Trykt Leveres sammen med 
maskinerne

Monteringsvejledning Servicepersonalet User-Docu-CD

Servicehåndbog PDF-fil NOVEXX Solutions 
Partner Portal 

Reservedelskatalog
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Ophavsret

Alle rettigheder til denne vejledning med bilag er forbeholdt NOVEXX Solutions. Det er forbudt at 
gengive, kopiere eller på anden måde mangfoldiggøre denne vejledning, helt eller i uddrag, uden 
forudgående skriftlig tilladelse fra producenten.

Trykt i Tyskland

Producent

Novexx Solutions GmbH

Ohmstraße 3

D–85386 Eching

Tyskland

Tlf.: +49-8165-925-0

Fax: +49-8165-925-231

www.novexx.com

Grafisk fremstilling og information

Symbolforklaring

For at gøre vejledningen mere læsevenlig og overskuelig markeres de forskellige informationstyper 
tydeligt.

Sætninger, der er markeret med en pil, indeholder handlingsanvisninger.

 Disse anvisninger skal følges i den anførte rækkefølge.

Følgende informationer indledes med en streg:

– opremsninger

– tilstandsbeskrivelser

– beskrivelser af de foregående arbejdsopgaver

– forudsætninger for de handlinger, der beskrives nedenfor

Fare- og risikoanvisninger

Vigtige anvisninger, som ubetinget skal følges, er markeret på følgende måde:

Illustrationer

Hvis det er nødvendigt, er der tilføjet illustrationer til teksten. Når der henvises til en illustration, 
angives figurnummeret i [firkantede parenteser]. Et stort bogstav efter figurnummeret, f.eks. [12A], 
refererer til den pågældende positionsangivelse i figuren.

Generelt vises der billeder af højreversionen af etiketteringsmaskine. Der vises kun billeder af ven-
streversionen, når det er nødvendigt at skelne mellem de to modeller.

ADVARSEL!

Denne markering henviser til farer, der kan medføre svære kvæstelser eller død! Her kan du fin-
de beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af udsatte personer.

Disse anvisninger skal altid følges.

FORSIGTIG!

Denne markering henviser til farer, der kan medføre tingskader eller personskader 
(mindre kvæstelser). Her kan du finde anvisninger til forebyggelse af ulykker.

 Disse anvisninger skal altid følges.
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Knapsymboler

– Knapperne på betjeningspanelet vises med deres symboler

– Når der skal trykkes på flere knapper samtidig, vises symbolerne forbundet med et "+":
 + 

Funktioner

Funktioner vises med grå skrift og følgende fremstilling MENUNAVN > Funktionsnavn.

Supplerende oplysninger

Ekspertsymbolet markerer handlinger, der udelukkende må foretages af kvalificerede med-
arbejdere med særlig uddannelse.

Info-symbolet markerer anvisninger og anbefalinger samt supplerende oplysninger.

Driftsmidler:

– Driftsmidler, f.eks. smøremidler eller rengøringsmidler
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SIKKERHEDSANVISNINGER

Oplysninger og kvalifikationer

Sikring af nødvendige kvalifikationer

 Maskinen må kun betjenes, indstilles og vedligeholdes af specialuddannet og autoriseret per-
sonale.

 Indstillinger må kun foretages af autoriseret og specialuddannet personale eller kundeservice.

 Kompetencerne i forbindelse med betjening, indstilling og vedligeholdelse af maskinen skal 
fastlægges entydigt og overholdes konsekvent.

 Personalet skal desuden undervises regelmæssigt i arbejdssikkerhed og miljøbeskyttelse.

Kvalifikation til betjening

Oplæringen af operatørerne skal sikre:

– at operatørerne kan betjene maskinen selvstændigt og uden risiko.

– at operatørerne selv kan afhjælpe mindre driftsforstyrrelser.

 Der bør oplæres mindst 2 operatører til betjeningen. 

 Der skal stå rigelige mængder etiketter til rådighed til test og oplæring.

Kvalifikation til systemintegratorer og servicepersonalet

Der kræves faglig viden til maskinens installation samt til servicearbejder på maskinen. Kun 
et fagligt uddannet servicepersonale kan vurdere det arbejde, der skal udføres, og erkende 
eventuelle farer:

– Viden fås med en faglig uddannelse såsom i mekanik og elektronik (i Tyskland f.eks. uddannel-
se til mekatroniker).

– Deltagelse i et teknisk seminar for den pågældende etiketteringsmakine hos fabrikanten.

– Indstillingspersonalet skal kende etiketteringsmaskinens funktion.

– Indstillingspersonalet skal kende funktionen af det anlæg, hvor etiketteringsmaskinen er indbyg-
get.

– Indstillingspersonalet skal kunne anvende funktionerne i den udvidede menu korrekt afhængig 
af de ordrespecifikke krav.

Arbejdsopgaver Systemintegrator Operatør Servicepersonale

Stil maskinen op X

tilslut X

indstil X

slå til/fra X X X

Læg materiale/folie i/udskift det X X X

Applikationsrelaterede indstillinger X X X

Afhjælp mindre driftsforstyrrelser 1 X X X

Rengør maskinen X X

Afhjælp større driftsforstyrrelser 2 X

Indstillinger på elektronikken / mekanikken X

[Tab. 1] Eksempel på arbejdsdelingen på forskelligt kvalificeret personale.
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1) F.eks. forstyrrelser under etiketternes detektering
2) F.eks. fejletikettering

Følg oplysningerne

Produktansvars- og garantikrav kan kun gøres gældende, når maskinen er anvendt i overensstem-
melse med betjeningsvejledningens anvisninger.

Tilgængelighed af oplysningerne

Denne betjeningsvejledning skal

 opbevares ved maskinen, så operatøren har adgang til den.

 altid holdes i god læselig stand.

 overdrages til den nye ejer ved salg af maskinen.

 Sikkerheds- og advarselshenvisninger på maskinen skal holdes rene og læselige. Manglende 
eller beskadigede skilte skal erstattes.

Maskinens driftsikkerhed

Korrekt anvendelse

Etiketteringsmaskinen er dimensioneret til dispensering og applikation af fortrykkede selvklæbende 
etiketter på produkter eller emballager.

Det anvendte etiketmateriale skal være udstanset og foreligge i ruller. Udstanset vil sige, dvs. de 
selvklæbende etiketter hæfter enkeltvist på bærematerialet, adskilt af udstansninger. Etiketterne 
må kun klæbe så meget fast, at de kan løsne sig, når materialet bøjes over en skarp kant.

Som regel indbygges etiketteringsmaskinen af en systemintegrator i et overordnet anlæg, f.eks. i 
et emballeringsanlæg. Etiketterne appliceres normalt på produkter, som bevæges forbi etiket-
dispenseren på et automatisk transportbånd.

Anden eller yderliggående anvendelse anses som ikke tilsigtet. NOVEXX Solutions påtager sig 
intet ansvar for skader, som opstår, hvis maskinen ikke anvendes som tilsigtet.

Maskinen udstyres af systemintegratoren med egnede komponenter, så betjeningspersonalet 
beskyttes mod mulige farer – f.eks. risiko for klemninger, hvis der gribes ind mellem produktet og 
etiketteringskanten.

Reparationer X

Håndbog: Servicehåndbog Betjenings-
vejledning

Servicehånd-
bogen, reservedels-

kataloget

Arbejdsopgaver Systemintegrator Operatør Servicepersonale

[Tab. 1] Eksempel på arbejdsdelingen på forskelligt kvalificeret personale.

ADVARSEL!

Etiketteringsmaskinen er kun sikret en effektiv og sikker drift, hvis alle nødvendige oplysninger 
overholdes!

 Læs denne betjeningsvejledning nøje og følg alle anvisninger, før maskinen tages i brug.

 Følg de supplerende sikkerheds- og advarselshenvisninger på etiketteringsmaskinen.

 Etiketteringsmaskinen må udelukkende betjenes og indstilles af sagkyndigt personale.
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Beskyttelse mod kvæstelser på grund af elektrisk strøm

1) Undtagen: Maskiner med det særskilte støv-/stænkvandsbeskyttelse udstyr er beskyttet mod stænk.

ADVARSEL!

Hvis maskinen anvendes i strid med sit formål, kan det medføre ulykker, tingskader og 
produktionsstop!

 Betjen udelukkende maskinen, som beskrevet i denne vejledning.

 Anvend aldrig maskinen uden det påkrævede sikkerhedsudstyr.

 Foretag kun indstillinger på maskinen som beskrevet i denne vejledning og med største 
omhu.

 Brug kun originalt tilbehør.

 Foretag ikke omforandring eller ombygning af maskinen.

Maskinen må kun repareres af autoriserede reparatører, der er fortrolige med de hermed for-
bundne risici!

ADVARSEL!

Maskinen arbejder med netspænding! Berøring af spændingsførende dele kan medføre livsfar-
lig stød og forbrænding.

Maskinen må kun tages i brug, når kabinettet er monteret korrekt.

Maskinen må kun sluttes til en korrekt installeret stikkontakt med jord!

Maskinen må kun kobles sammen med maskiner, der opfylder kravene til en SELV-kreds 
(Safety Extra Low Voltage) i henhold til EN 60950.

 Sørg for, at maskinens tænd/sluk kontakt er tilgængelig.

Standardudførelsen 1 af maskinen er ikke stænktæt.

Hold maskinen tør.

 Sluk maskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før maskinen rengøres og vedligeholdes.

Hvis der trænger sæske ind i maskinen, skal den straks slukkes, og stikket skal trækkes ud 
af stikkontakten. Tilkald en servicetekniker.

FORSIGTIG!

For høj eller for lav forsyningsspænding kan beskadige maskinen.

Maskinen må kun tilsluttes den netspænding, der er anført på typeskiltet.

 Kontrollér, at den netspænding, som maskinen er indstillet til, svarer til lysnettets 
spænding.
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Beskyttelse mod kvæstelser på grund af mekanisk påvirkning

ADVARSEL!

Fare for personskader på grund af bevægelige og hurtigt roterende dele!

Hold altid en sikkerhedsafstand til den opstartede maskine.

Grib aldrig ind i en opstartet maskine.

 Sluk maskinen, før der udføres mekaniske indstillinger.

Hold området fri for løse komponenter, selv når maskinen er lukket ned, når der er risiko for, 
at maskinen startes op.

Reguleringsarmene er fjederspændte og kan slå tilbage, hvis etiketmaterialets banespænding 
pludselig afbrydes.

Hold altid bevægelsesområdet omkring reguleringsarmene frit.

Risiko for indtræk!

Der må ikke bæres slips, løse beklædningsdele, smykker, armbåndsure eller lignende gen-
stande på kroppen i nærheden af den opstartede maskine.

 Langt hår må ikke hænge løst, men skal samles med et hårnet.

Fare for klemning ved etiketteringskanten på grund af produkterne på transportbåndet!

Ræk aldrig hænderne ind mellem produkt og etiketteringskant, når maskinen kører eller er 
driftsklar.

 Sikkerhedsafskærmningen må ikke fjernes eller omgås, når maskinen er i drift.

Der er risiko for at snuble!

Udlæg tilslutningskablet og de (eventuelle) pneumatiske slanger således, at ingen kan snuble 
over dem.

Der er risiko for kvæstelser, hvis etiketrullen falder ned!

 Bær sikkerhedssko.
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Før hver produktionsstart

Den driftsansvarliges og servicepersonalets pligter

 Følgende forudsætninger skal være opfyldt i henhold til servicevejledningens anvisninger:

– Maskinen skal være korrekt opsat og konfigureret i henhold til kravene.

– Alt nødvendigt sikkerhedsudstyr skal være installeret.

– Maskinen har udført mindst en testkørsel uden problemer.

– Maskinen skal være sluttet til strømforsyningen.

 Personlige værnemidler, som f.eks. hårnet skal være stillet til rådighed for operatørerne. Kon-
trollér, at de personlige værnemidler i henhold til bestemmelserne.

Operatørernes pligter

 Kontrol af, at sikkerhedsudstyret fungerer korrekt.

 Kontrol af maskinen for synlige skader. Omgående anmeldelse af eventuelle fejl og mangler.

 Anvendelse af personlige værnemidler i henhold til bestemmelserne, f.eks. anvendelse af hår-
net.

 Fjern materialer og genstande, der ikke er nødvendige, fra maskinens arbejdsområde.

 Kontrollér, at der kun opholder sig autoriserede personer i maskinens arbejdsområde.

 Kontrollér, at ingen kan komme til skade, når maskinen sættes i gang.
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Advarselshenvisningerne på maskinen

[1] Placering af advarselshenvisningen på ALS 104.

FORSIGTIG!

Advarselshenvisningerne på maskinen er vigtige oplysninger til operatørerne.

 Advarselshenvisningerne må ikke fjernes.

 Erstat manglende eller ulæselige advarselshenvisninger.

Advarselshen-

visningen
Værd Delsnr.

Advarslen "Sted, hvor man kan komme i klemme" advarer mod 
maskinens bevægelige dele.

A5346

Den blå mærkat "Læs vejledningen" opfordrer til at læse betje-
ningsvejledningen.

A5331

[Tab. 2] Værd af Advarselshenvisningerne
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Beskrivelse af maskinen

OVERSIGT

Komponenter

[2] Højrevendt model af etiketteringsmaskinen ALS 104

A

B
C

D

E

G

H

J
K

L

N

M

O

I

F
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A Betjeningspanel

– Anvendes til indtastning af kommandoer til maskinen og viser driftstilstande og fejlmeddelelser

– Der kan desuden tilsluttes et eksternt betjeningspanel til maskinen.

B Afviklingsspole

– Afviklingsspolen holder etiketrullen

C Adapter til afviklingsspole

– Anvendes til at tilpasse afviklingsspolens diameter til etiketrullens indvendige diameter

D Drejeknap

– Når knappen drejes med uret, fastgøres etiketrullen på afviklingsspolen.

E Styrevalser

F Holder til etiketteringskant

G Etiketregistrerende fotocelle

– Stopper etiketfremføringen, når en etiket er blevet fremført

H Trykrulle

– Trykker den fremførte etiket på produktet

I Etiketteringskant

– Standard: (ikke indstillelig) L-etiketteringskant

– Fås som ekstraudstyr: V-etiketteringskant, indstillelig L-etiketteringskant, affjedret L-etikette-
ringskant, pneumatisk L-etiketteringskant

J Drivvalse

– Bevæger etiketbanen fremad

K Påtrykningsmekanisme

– Trykker trykrullen mod drivvalsen

– Forhindrer, at bærepapiret glider

– Mekanismen frigøres automatisk, når bærepapiret bliver trukket rundt om drivvalsen

L Tilspændingsplade

– Holder bærepapiret udspændt

M Opviklingsspole

– Opvikler det tomme bærepapir 

N Frigøringsknap

– Ved tryk på knappen reduceres opviklingsspolens diameter

– Letter udtagningen af den opviklede bærepapirrulle

O Føringsvalse

– Holder etiketbanen ensartet udspændt

– Bremser etiketrullens rotation afhængigt af etiketfremføringen
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Betjeningspanel

[3] Betjeningspanel på ALS 104
A Tænd/sluk-diode
B Statusdiode
C Display
D Knapper

Tænd/sluk-diode

Lyser grønt, når der er tændt for maskinen

Statusdiode

Display

– Viser funktioner, indstillingsværdier, driftstilstande og fejlmeddelelser

– Displaymeddelelserne er afhængige af maskinens driftstilstand og beskrives i kapitlet Drift  på 
side 28.

Knapper

Knappernes funktion afhænger af maskinens aktive driftstype og beskrives i kapitlet Drift  på 
side 28.

Diode Betydning

Tændt Etiketteringsdrift

Slukket Indstillingsdrift

Blinker Fejl

[Tab. 3] Den røde statusdiodes betydning

Speed
12.2 fix

Offset
0.0

+ +––

ON

STATUS

A
B

C

D
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Placering af tilslutninger

Tilslutninger på bagsiden af maskinen

[4] Tilslutninger på bagsiden af ALS 104:
A Tilslutning til elnettet
B Signalinterface (sub-D15-stik)
C RS232-interface (sub-D9-stik)
D Tilslutning til eksternt betjeningspanel (PS/2-stik)

Sensortilslutninger

[5] Placering af sensortilslutninger på ALS 104.

A

B

C

D
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[6] Placering af sensortilslutninger (skemaoversigt) på LH-modeller (fig. t.v.) og RH-modeller (fig. t.h.).
A Produktregistrerende fotocelle
B Etiketregistrerende fotocelle
C Ekstraudstyr: Signaludgange
D Drejeimpulsgiver (anvendes til automatisk hastighedstilpasning)
E Rullediameterregistrerende fotocelle

Funktion
Ved etikettering kører etiketbanen fra rullen først rundt om føringsvalsen [7A], der holder etiketba-
nen ensartet udspændt. Fremføringsvalsen [7D] bag etiketteringskanten [7C] trækker etiketbanen 
hen over aftrækkerpladen. Etiketten løsnes fra bærepapiret på aftrækkerpladen og trykkes på pro-
duktet af trykrullen [7B].

Fremføringsvalsen trækker etiketbanen en etiket frem ad gangen og stopper derefter, indtil det 
næste produkt kommer hen til etiketteringskanten. Fremføringen startes af den produktregistreren-
de fotocelle, der er monteret på transportbåndet. Den etiketregistrerende fotocelle på etiketterings-
kanten stopper fremføringen, når den registrerer mellemrummet mellem to etiketter.

Fra etiketteringskanten kører det tomme bærepapir rundt om drivvalsen [7D] via tilspændingspla-
den og op på opviklingsspolen [7E]. Tilspændingspladen sørger for, at bærepapiret bliver opviklet 
ensartet.

Hele etiketteringsmaskinens drift styres og overvåges elektronisk. I tilfælde af driftsforstyrrelser får 
operatøren fejlmeddelelser fra styringen. Hvis det er nødvendigt, stopper etiketteringen automatisk. 
Samtidig udsender maskinen et elektronisk signal. Signalet kan modtages og behandles af en eks-
tern styring.

LH RH

AA

B B

CC

D D EE
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[7] Etiketteringsmaskinen ALS 104 i driftsklar tilstand.
A Føringsvalse
B Trykrulle
C Etiketteringskant
D Drivvalse
E Opviklingsspole

D

A

C

E

B
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Modeller
Der findes 2 forskellige modeller af etiketteringsmaskinen ALS 104, hvor forskellen er transportbån-
dets kørselsretning:

Højrevendt model

– Produkterne føres frem fra venstre mod højre [8]. 

– Etiketteringskanten sidder på højre side.

– Forkortelse: RH

Venstrevendt model

– Produkterne føres frem fra højre mod venstre [8].

– Etiketteringskanten sidder på venstre side.

– Forkortelse: LH

[8] Venstre: Venstrevendt model; Højre: Højrevendt model
A ALS 104
B Produkt på transportbåndet
C Etiketteret produkt

Betjeningen af etiketteringsmaskinen beskrives i denne vejledning ud fra den højrevendte 
model. Den venstrevendte model nævnes kun, når de der er væsentlige afvigelser i beskri-
velser og illustrationer til de to modeller.

A

B C
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TEKNISKE DATA

Parametre

1) Ved omdrejningstal fra 5 til 30 m/min

Etiketter

2) Afhængigt af etiketteringskantens bredde
3) Mindste bredde for etiketter med bærepapir fra PET: 30 mm

Etiketføler

Tilslutninger og interfaces

Etiketteringshastighed: -30 m/min

Etiketstop-præcision 1 ved aftrækkerpladen: ± 0,5 mm

Hastighedsstyring: konstant hastighed eller automatisk hastighed-
stilpasning ved hjælp af drejeimpulsgiver

Etiketmateriale: Selvklæbende, udstansede etiketter på bære-
papir

Indbygget opviklingsspole: ja

Etiketbredde (inkl. bærepapir)2 : 10-110 mm 3

Etiketlængde: 5-600 mm

Etiketrulle

Viklingsretning:

Afviklingsspolens UD:

Opviklingsspolens UD:

Etiketrullens ID:

indvendig eller udvendig

op til 300 mm

op til 200 mm

38,1 / 76,2 / 101,6 mm (1,5 / 3 / 4 “)

Afstand til aftrækkerpladen

L-etiketteringskant:

V-etiketteringskant (fast):

V-etiketteringskant (variabel):

19 mm

77 mm

79-207 mm

Etiketføler: Gennemlysningssensor

Netspænding: 115 V (AC) ved 60 Hz netfrekvens

230 V (AC) ved 50 Hz netfrekvens

Effektforbrug: 300 VA

Strømforbrug 2 A ved 115 V netspænding

1 A ved 230 V netspænding
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Elektronik

4) Omskiftning via jumper

Interne interface

Statusmeddelelser og testfunktioner

Processor: 16 Bit DSP

RAM: 4 kB

ROM: 64 kB

Port til indstikskort: nej

Realtidsur: nej

Betjeningspanel: grafisk display med 128 x 32 dots, 2 linjer, 
5 knapper

Betjeningspanelinterface: RS 422 (Mini DIN6-stik) til fjernbetjening

maks. kabellængde: 10 m

Service-interface: RS232C, Sub-D 9

Sensorinterfaces til eksterne sensorer

Etiketsensor:

Produktsensor:

APSF-sensor (Drejeimpulsgiver):

Sensor til kontrol af udvendig diameter:

PNP/NPN 4, 24 V

PNP/NPN 4, 24 V

enfaset, PNP/NPN 4/ push-pull, 24 V (maks. 
20 kHz)

PNP/NPN, 24 V

SPS-interface (udgange): 3x PNP, 24 V, maks. 500 mA/kanal, maks. til-
ladt udgangsstrøm: 1500 mA

1 isoleret relæudgang, maks. 125 mA (NC/NO 
ekstraudstyr), parallelfunktion til PNP-udgange 
(ekstraudstyr)

Ekstraudstyr, udgang via 8-pin M12-stik

UART til RFID: nej

Tilslutning til ekstra motordriver-printkort: nej

Tilslutning til termotrykhoved: nej

Automatisk stop, når: … etiketrullen er tom, eller der er ikke fundet en 
stanse.

… det maks. tilladte antal manglende etiketter 
overskrides.

Testfunktioner: Automatisk diagnosticering, når maskinen 
tændes
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Mål

5) Mål uden holder til etiketteringskant og etiketteringskant

Anvendelsesforhold

Integration

Certifikater & mærkninger
– CE, TÜV-Mark, FCC, CCC, EAC, CTÜVUS-Mark

– EN 55032 stiller krav om følgende anvisningstekst for udstyr i klasse A:

ADVARSEL! Dette er udstyr i klasse A. Dette udstyr kan forårsage radiostøj i boliger.

Højde x bredde x dybde: 5 492 x 488 x 371 mm

Vægt: 33 kg

Opstillingssted – Inden i bygninger

– Beskyttet mod vand og vejr

– Tørt

– Ikke i en eksplosiv atmosfære

Driftstemperatur: 5-40°C

Luftfugtighed: 30-85 % (ikke-kondenserende)

Støj (i 1 m afstand): 70 dB (A)

Kapslingsklasse: IP 41

IP 65 specialmodel (med ekstraudstyr)

Højde Drift af maskinen maks. 2000 m over havniveau

Monteringssteder: På siden/undersiden/bagsiden

Etiketteringspositioner: oppefra, fra siden, nedefra

Etiketteringskanter: V-form

L-form; holder kan drejes 90°, til alle L-form-ty-
per (4" L-etiketteringskant: maks. etiketbredde 
= 100 mm)
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[9] Eksternt betjeningspanel

[10] Standard-etiketteringskant

[11] Drejelig etiketteringskant

[12] Fjedrende etiketteringskant
OPTIONER

Eksternt betjeningspanel
– Der kan tilsluttes et eksternt betjeningspanel i tillæg 

til det fastmonterede betjeningspanel.

– Det kan være nødvendigt at anvende et eksternt be-
tjeningspanel, hvis standard-betjeningspanelet på 
grund af maskinens opstilling er utilgængeligt.

Fast etiketteringskant
– Etiketteringskanten er fast forbundet med 

holdestængerne

– Den lodrette placering justeres ved at hæve/sænke 
hele maskinen.

– Hældningen kan justeres ved at dreje 
holdestængerne (yderligere oplysninger findes i 
servicevejledningen).

Drejelig etiketteringskant
– Etiketteringskantens placering kan justeres lodret.

– Maskinen skal ikke bevæges og maskinens op-
hæng skal ikke løsnes for at indstille etiketterings-
kanten.

Fjedrende etiketteringskant
– Etiketteringskanten er udstyret med drejefjeder. Der 

sidder en drejefjeder i etiketteringshovedet, som 
trykker etiketteringskanten nedad på produktets 
overflade.

– Med denne etiketteringskant kan højdeforskelle 
mellem produkterne eller på produktets overflade 
udlignes.
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[13] Pneumatisk etiketteringskant

[14] V-etiketteringskant

[15] Justerbar etiketteringskantholder (afbildet rød eller mørk)
Pneumatisk etiketteringskant
– Etiketteringskanten er udstyret med drejefjeder i eti-

ketteringshovedet. Etiketteringskanten trykkes pne-
umatisk nedad på produktets overflade.

– Med denne etiketteringskant kan højdeforskelle 
mellem produkterne eller på produktets overflade 
udlignes.

V-etiketteringskant
– Alternativ ved anvendelser, hvor der ikke er plads 

nok til standard-etiketteringskantholderen, der rager 
nedenud.

– Monteres direkte på maskinen.

Verstellbarer Spendekantenhalter
Gør det muligt at finindstille den lodrette afstand mel-
lem etiketteringskant og produkt uden at bevæge 
maskinen.
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[16] RD-fotocelle (afbildet rød eller mørk)

[17] Støv- og stænkbeskyttelse af de elektriske tilslutninger (af-
bildet rød eller mørk)

[18] Ekstra etiketføringvalse (A)

A

Rullediameterregistrerende fotocelle
Den rullediameterregistrerende fotocelle (RD-fotocelle) 
udløser en advarsel, når en bestemt, indstillelig rulle-
diameter underskrides.

Støv-/stænktæt udførelse
Med kapslingsklasse IP65 får de elektriske tilslutninger 
ekstra tæthed.

Ekstra etiketføringvalse
Den ekstra etiketføringsvalse [18A] letter sideføringen 
af etiketrullen. Denne option anbefales især til bear-
bejdning af meget smalt (< 30mm bredde) etiketmateri-
ale.
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Printer
– Der kan eventuelt monteres en termoprinter (leve-

res ikke af NOVEXX Solutions) på etiketteringskan-
tens holdestænger.

– Eksempel: Påtrykning af løbende numre på etiket-
terne.

Fjedersæt til smalle etiketter
Meget smalt etiketmateriale kan under særlige 
omstændigheder briste eller udvide sig så meget at 
dispenseringen ikke længere er nøjagtig. Derfor kan 
det være nødvendigt at indbygge svagere føringsvalse-
fjedre.
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[19] Betjeningspanel og knapfunktioner i etiketteringsdrift.
A Visning af etiketteringshastighed (her: 12,2 m/min)
B Knap til påsætning af etiket
C Visning af startforsinkelse (her: 0 mm)
D Knap til reduktion af etiketteringshastighed
E Knap til forøgelse af etiketteringshastighed
F Knap til reduktion af startforsinkelse
G Knap til forøgelse af startforsinkelse

Speed
12.2 fix

Offset
0.0

+ +––

ON

STATUS

A C

D E F G

B

DRIFT

Etiketteringsdrift
– Maskinens driftstype direkte efter aktivering

– Displayet viser etiketteringshastigheden [19A] og 
startforsinkelsen [19C]

– I etiketteringsdrift har knapperne de funktioner, der 
er markeret på knapperne

– Disse to indstillinger kan øges ("+"-knappen) eller 
reduceres 
("-"-knappen) i løbet af etiketteringen [19]

– Se Indstillinger i funktionsmenuen  på side 43 for 
at få oplysninger om indstilling af etiketteringsdriften

Etiketteringshastighed

– Indstillingsområde:

fast ("fix): [5,0-30,0] m/min

variabel (var): [0,0-30,0] m/min

– Displaytekst fix: Etiketteringshastigheden er kon-
stant

– Displaytekst var: Etiketteringshastigheden følger 
transportbåndets hastighed ("hastighedstilpas-
ning")

Forsinket start

– Indstillingsområde: [0,0-999,9] mm

– Startforsinkelsen er afstanden mellem den pro-
duktregistrerende fotocelle og etiketteringskanten.

Manuel fremføring

Manuel fremføring af en enkelt etiket udløses på føl-
gende måde:

 Tryk på knappen .

– Etiketteringshastighed: Afhængigt af indstillingen 
(se ovenfor).
07/2018 | 00 28 Beskrivelse af maskinen



Betjeningsvejledning  ALS 104

[20] Betjeningspanel og knapfunktioner i indstillingsdrift.
A Knap til udløsning af påsætning af en etiket og start af 

længdemåling
B Displaymeddelelse i etiketteringsdrift
C Knappernes funktion i etiketteringsdrift
D Knappernes funktion i indstillingsdrift
E Displaymeddelelser i indstillingsdrift

LABEL SETUP

MACHINE SETUP

SERVICE FUNCTION

Speed
12.2 fix

Offset
0.0

+ +––

ON

STATUS

+

B

E

C

D

A
Indstillingsdrift
Skift til indstillingsdrift:

 Tryk på knapperne  og .

– Displaymeddelelse:

– LABEL SETUP er navnet på den første menu, der 
aktiveres direkte efter skiftet til indstillingsdriften.

– I indstillingsdrift har knapperne de funktioner, der er 
vist under knapperne [20D].

Den dobbelte pileknaps funktion

En enkelt etiket påsættes på følgende måde:

 Tryk kort på knappen  (mindre end 2 sekunder).

– Etiketteringshastighed: Afhængigt af indstillingen, 
og "Speed Adaption" skal være deaktiveret.

Automatisk opmåling af etiketlængden aktiveres på føl-
gende måde:

 Tryk længe på knappen  (længere end 2 sekun-
der).

– Funktionen LABEL SETUP > Label Size er åbnes.

 Tryk på knappen  for at aktivere funktionen.

Menuer

I indstillingsdrift har operatøren adgang til flere menuer, 
hvor forskellige funktioner kan åbnes i en fast rækkeføl-
ge.

Ud over menuen LABEL SETUP er der også menuerne 
MACHINE SETUP og SERVICE FUNCTION.

Figur [20] viser knappernes funktioner, f.eks. skift mel-
lem enkelte menuer, forlad indstillingsdriften.

LABEL SETUP
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 SETUP SERVICE FUNCTION 1)

aption Factory Settings

esol. Machine Type

iameter Offline Behavior

Run continuously

Stress test

[21] Knapfunktioner ved indstilling af funktionen LABEL SETUP > 
Missing Labels.
A Knapkombination for "Skift mellem indstillings- og etikette-

ringsdrift"
B Knap til "Accept af ændring"
C Knap til "Fortryd af ændring"

LABEL SETUP

3x

LABEL SETUP

Missing Labels

Missing Labels

Alarm after 1

Dispense speed

Alarm after 2

+

LABEL SETUP

Label Size

A

B C
Funktioner

Alle undermenuerne indeholder funktioner til indstilling 
af maskinstyringen.

Figur [21] viser f.eks. knapfunktionerne til ændring af 
indstillinger i funktionen LABEL SETUP > Missing Labels.

Funktionsoversigt

1) Funktionerne i menuen SERVICE FUNCTIONS er beskyttet med 
adgangskode.

Menuer: LABEL SETUP MACHINE

Funktioner: Slew Speed Speed Ad

Label Size Encoder R

Stop Sensor Pos. Encoder D

Product Length

Missing Labels

[Tab. 4] Oversigt over menuer og funktioner.
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Funktionsbeskrivelse

Menuen LABEL SETUP

Funktionen Slew Speed:

– Fremføringshastighed under initialiseringen

– Indstillingsområde: [5,0-30,0] m/min

Funktionen Label Size

– Foretager automatisk opmåling af etiketlængden

– Displaymeddelelse:

– Tryk på knappen  for at starte opmålingen. 
Maskinen kører 4 etiketter ud under opmålingen.

– Displaymeddelelse efter opmålingen:

–  Tryk på knappen  for at acceptere måleværdi-
en,

Tryk på knappen  for at forlade funktionen og 
beholde den gamle indstilling.

Funktionen Stop Sensor Pos.:

– Stopsensorposition

– Afstand mellem den etiketregistrerende fotocelle (= 
stopsensor) og etiketteringskanten

– Denne indstilling bestemmer, hvor langt etiketterne 
stikker ud over etiketteringskanten, når maskinen 
står i venteposition.

– Indstillingsområde: [0,0-999,9] mm

Funktionen Product Length:

– Produktlængde

– Forhindrer fejludløsning af den produktregistreren-
de fotocelle. Når fotocellen har registreret et pro-
dukt, lukker fotocellen, indtil produktet har passeret 
den.

– Indstillingsområde: [0,0-999,9] mm

Funktionen Missing Labels:

– Manglende etiketter

– I praksis kan det forekomme, at der mangler etiket-
ter på bærepapiret. Fejltolerancen defineres ved 
hjælp af funktionen Missing Labels.

– Indstilling af antal manglende etiketter, der skal re-
gistreres, før en fejlmeddelelse udløses.

– Indstillingsområde: [1…10]

Current Size:
107.7 mm    Detect?

Size Found:
107.7 mm    Accept?
07/2018 | 00 31 Beskrivelse af maskinen



Betjeningsvejledning  ALS 104
Menuen MACHINE SETUP

Funktionen Speed Adaption

– Indstillinger: On/Off (tænd/sluk)

– On: Etiketteringshastigheden følger automatisk 
transportbåndets hastighed. Denne indstilling fun-
gerer kun, når der er monteret en drejeimpulsgiver 
på maskinen.

– Off: Etiketteringshastigheden er konstant, som den 
er indstillet i etiketteringsdriften (se afsnittet 
Etiketteringsdrift  på side 28.)

Funktionen Encoder Resol.

– Indstiller drejeimpulsgiveren

– Indstillingsområde: [10-9999] impulser/omdrejning

Funktionen Encoder Diameter

– Fastlægger diameteren på det målehjul, der er mon-
teret sammen med drejeimpulsgiveren.

– Indstillingsområde: [3,2-318,3] mm

– Displaymeddelelse:

– Teksten til højre (yy.y) angiver den aktuelt målte ha-
stighed på transportbåndet. Denne værdi kan tilpas-
ses til den faktiske transportbåndshastighed ved at 
ændre målehjulets diameter.

Menuen SERVICE FUNCTION

Funktionen til servicepersonalet.

Beskrivelser se servicehåndbogen.

Encoder Diameter
x.x                             yy.y var
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Før brug

ELEKTRISK TILSLUTNING

Strømtilslutning

Kontrol af netspændingsindstillingen

ALS 104 er konstrueret til 230 V (AC) eller 115 V (AC) netspænding.

 Kontrollér, at stikket er trykket ud af stikkontakten.

ALS 104 med stænkvandsbeskyttelse:

 Tag kappen [22A] af. Skru hertil de 4skruer [22B] ud, og træk kappen af.

 Kontrollér, om den indstillede spænding svarer til el-nettets spænding.

– Den rigtige spænding vises ved siden af sikringsholderen [23A].

Spørg de kvalificerede serviceteknikere, hvis der er usikkerhed omkring den tilgængelige 
netspænding.

Netspændingsindstillingen må kun ændres af kvalificerede serviceteknikere.

Du kan finde nærmere oplysninger i servicevejledningen.

ADVARSEL!

Maskinen arbejder med netspænding! Berøring af spændingsførende dele kan medføre livsfar-
lig stød og forbrænding.

 Kontroller, at maskinen er slukket, før stikket sættes i stikkontakten.

Maskinen må kun anvendes med en netspænding, der svarer til de anvendte sikringer.

 Kontrollér, at maskinen er indstillet til den netspænding, der er til rådighed.

Maskinen må kun sluttes til en korrekt installeret stikkontakt med jord.

 Strømkablet må maksimalt være 3 m langt.

Stikket skal trækkes ud af stikkontakten for at afbryde strømforsyningen til maskinen fuldstæn-
digt. Derfor skal:

 stikkontakten være frit tilgængelig,

maskinen slukkes og stikket trækkes ud af stikkontakten i tilfælde af fare.
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[22] ALS104 med stænkvandsbeskyttelse.

[23] Spændingsviser ved sikringsholderen (viser i eksemplet 230 V).

Tilslutning af strømkabel

 Kontrollér, at hovedafbryderen [24A] står på "O" (OFF).

 Slut ALS 104 til el-nettet via en stikkontakt ved hjælp af det medfølgende strømkabel.

ALS104 etiketteringsmaskine med ekstra stænkbeskyttelse (IP65) må kun tilsluttes af kva-
lificeret fagpersonale.

[24] Strømkabel (B) tilsluttet.

A

B

A

B

A
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Tilslutning af sensorer

 Kontrollér, at alle de nødvendige sensorer er tilsluttet korrekt [25], før der tændes for ALS 104.

Som minimum nødvendige sensorer:

– Etiketregistrerende fotocelle (monteret på etiketteringskanten)

– Produktregistrerende fotocelle (monteret på transportbåndet)

Der kan desuden tilsluttes følgende ekstra sensorer:

– Drejeimpulsgiver (anvendes til hastighedstilpasning)

– Kontrol af udvendig diameter (giver tidlig advarsel om nødvendigt skift af etiketrulle)

Apparater med ekstra stænkbeskyttelse (IP65):

– Alle ubenyttede tilslutninger skal være forsynet med en beskyttelseshætte.

Se i servicevejledningen for at få yderligere oplysninger om egnede sensortyper, pintilslut-
ning osv.

[25] Sensorstik:
A Produktregistrerende fotocelle
B Etiketregistrerende fotocelle
C Ekstraudstyr: Drejeimpulsgiver
D Ekstraudstyr: Kontrol af rullediameter (RD-kontrol)

ADVARSEL!

Maskinen arbejder med netspænding! Berøring af spændingsførende dele kan medføre livsfar-
lig stød og forbrænding.

Maskinen må kun kobles sammen med maskiner, der opfylder kravene til en SELV-kreds 
(Safety Extra Low Voltage) i henhold til EN60950.

B

A

C D
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ige og hurtigt roterende dele!

edafbryderen, før etiketrullen sættes i maskinen.

n er sæt korrekt på plads.

 falder ned!

[26] A Opviklet bærepapir
B Bærepapirbane
C Frigøringsknap

B

C

A

[27] Sæt etiketrullen på afviklingsspolen (rullens viklingsretning: 
etiketterne vender udad).

A
B

C

ISÆTNING AF ETIKETTER

Isætning af etiketrulle

Udtagning af gammelt bærepapir

Hvis der sidder bærepapir på opviklingsspolen [26A] , 
skal du gøre følgende:

 Tryk på frigøringsknappen [26C].

– Opviklingsspolens ekspansionsdel slækkes.

 Fjern den opviklede rulle bærepapir.

Fjern rester af klæbemidler. 

 Hvis det er nødvendigt, skal følgende komponenter 
rengøres:

– aftrækkerplade

– styrevalserne

– drivvalserne

– trykrullen

 Følg også anvisningerne i kapitlet Vedligeholdelse 
og rengøring  på side 47.

Isætning af ny etiketrulle

 Skub etiketrullen [27A] helt hen til anslaget på af-
viklingsspolen.

 Drej håndtaget [27B] med uret, indtil etiketrullen si-
dder fast.

 Læg etiketbanen som vist om føringsvalsen [27C].

– Etiketbanen skal isættes lidt anderledes, hvis etike-
trullen har viklingsretningen "Etiketter indad": Sæt 
rullen i, så den rulles ud mod uret (se 
Isætningsoversigter  på side 37).

ADVARSEL!

Fare for personskader på grund af bevægel

 Kontrollér, at maskinen er slukket på hov

 Tænd aldrig for maskinen, før etiketbane

Der er risiko for kvæstelser, hvis etiketrullen

 Bær sikkerhedssko.
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B

B

Isætning af etiketbanen

Isætningsoversigter

[28] Opviklingsskema for ALS 104 med L-etiketteringskant *
A Højrevendt model
B Venstrevendt model

[29] Opviklingsskema for ALS 104 med V-etiketteringskant *
A Højrevendt model
B Venstrevendt model

*) Gennemtrukket linie: Materialerullernes forløb med etiketter uden-
på. Stiplet linie: Afvigende forløb for materialeruller med etiketter ind-
vendig.

A

A
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[30] Etiketbanens forløb omkring etiketteringskanten.
A 1. Styrerulle
B Etiketfotocelle
C Trykrulle
D Aftrækkerplade
E 2. Styrerulle

[31] Etiketbanens forløb omkring den fjedrene etiketteringskant 
(option).

C

A B

D

E

A

A

Rul etiketbanen omkring etiketteringskanten

Faste [30] (standard) og drejelige L-etiketteringskanter:

 2,5 m etiketbane rulles af og etiketterne herpå tages 
af.

 Før sidepapiret omkring den første styrerulle [30A] 
og træk det ind gennem slidsen på fotocellen [30B].

 Før sidepapiret under trykrullen [30C] mod af-
trækkerpladen [30D].

 Før sidepapiret omkring aftrækkerpladen mod den 
anden styrerulle [30E].

Fjedrende [31] og pneumatiske [32] L-etiketterings-
kanter:

 Før sidepapiret mellem de to tynde lederuller på le-
ddet [31A] [32A].

[32] Etiketbanens forløb omkring den pneumatisk etiketteringskant 
(option).

A

A
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[33] Åbning af trykrullen.

[34] Lukning af trykrullen.

C B

A

D

[35] Fastgøring af bærepapiret på opviklingsspolen.
Isætning af etiketbanen ved drivvalsen

 Åbn trykrullen ved at dreje håndtaget [33D] med 
uret.

 Læg bærepapiret omkring styrerullen [33B], drivval-
sen [33C] og tilspændingspladen [33A].

 Luk trykrullen ved at dreje håndtaget mod uret, indtil 
håndtaget går i indgreb.

Fastgøring af etiketbanen på opviklingsspolen

 Klem bærepapiret fast på opviklingsspolen som vist, 
så det er stramt [35].
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[36] Placering af adapter til etiketrulle med 76,2 mm indvendig 
diameter.

[37] Placering af adapter til etiketrulle med 101,6 mm indvendig 
diameter.

A

B

[38] Indstilling af trykrullens (B) placering.

A

B

C

MEKANISKE 
INDSTILLINGER

Tilpasning af afviklingsspolen til 
etiketrullens indvendige diameter

Værktøj:

– 3 mm unbrakonøgle 

Afviklingsspolen kan tilpasses til etiketrullens indvendi-
ge diameter ved hjælp af en adapter [36B]. Adapterens 
montering og afmontering afhænger af denne diame-
ter:

– 38,1 mm (1") – indvendig diameter

 Drej skruerne [36A] ud (3 på hver adapter), og fjern 
adapterne.

– 76,2 mm (3") – indvendig diameter

 Skru adapterne fast som vist i figur [36].

– 101,6 mm (4") – indvendig diameter

 Skru adapterne fast som vist i figur [37].

Placering af trykrulle
 Åben trykrullen [38B] ved at dreje håndtaget [38C] 

med uret, indtil trykrullen klapper op.

 Løsn fingerskruen [38A].

 Placer trykrullen i midten over bærepapiret.

 Luk trykrullen.

 Spænd fingerskruen fast igen.
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[39] Etiketregistrerende fotocelle til etiketteringskant.

A

B
A

[40] Indstillingsskrue (A) på afviklingsrullens reguleringsarm.

A

Indstilling af etiketregistrerende 
fotocelle
Placering af fotocelle:

 Løsn fingerskruen.

 Skub fotocellen hen på akslen, så den kan registre-
re mellemrummene mellem etiketterne.

Indstilling af fotocelle:

– Fotocellens indstilling afhænger af materialet. Stan-
dardindstillingen dækker mange forskellige etiket-
materialer.

 Kontrollér, om dioden [39A] lyser, når fotocellen be-
finder sig over et mellemrum mellem etiketterne.

– Hvis dioden ikke lyser, skal fotocellen justeres.

 Indstilling af fotocellen må kun udføres af kvalifice-
rede serviceteknikere.

– Indstillingsvejledning: Se 
servicevejledningen.

Indstil reguleringsarmens returkraft
Reguleringsarmen på afviklingsrullen er indstillet såle-
des, at der kan bearbejdes mange forskellige etiketrul-
letyper, uden at reguleringsarmens returkraft skal 
ændres.

Meget smalt etiketmateriale kan dog under særlige 
omstændigheder briste eller udvide sig så meget, at 
dispenseringen ikke længere er nøjagtig. Regulerings-
armens kraft skal i så fald reduceres:

Værktøj:

2,5 mm unbrakoskruetrækker

 Drej indstillingsskruen [40A] på afviklingsrullen mod 
venstre, for at øge returkraften.

 Drej indstillingsskruen [40A] på afviklingsrullen mod 
højre, for at reducere returkraften.

En servicemedarbejder kan genoprette fabrik-
sindstillingen, se servicevejledningen 
(engelsk), kap. 6.2.3 afsnit „Adjusting restoring 

force of dancer arm“.

Opstår problemet stadigvæk, selvom reguleringsar-
mens kraft er meget lav, kan der indbygges en noget 
svagere reguleringsarmfjeder.

Fjedrene skal udskiftes af en kvalificeret ser-
vicetekniker. Vejledningen hertil findes i ser-
vicevejledningen (engelsk), kap. 6.2.3 afsnittet 

"Replacing dancer arm springs" / „Narrow label kit".
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07/2018 | 00 42 Drift

Drift

AKTIVERING OG 
DEAKTIVERING

Aktivering af maskinen
 Tryk maskinens hovedafbryder [41A] over på "I" 

(ON).

Maskine med ekstra stænkbeskyttelse:

– Hovedafbryderen [42A] lyser, når der er tændt for 
maskinen.

 Aktivér hovedafbryderen.

– Når ALS 104 tændes, aktiveres etiketteringsdriften. 
Dvs. når den produktregistrerende fotocelle regi-
strerer et produkt, sætter maskinen en etiket på pro-
duktet.

– Du kan få yderligere oplysninger om etiketterings-
driften i afsnittet Etiketteringsdrift  på side 28.

Aktivering af etiketteringsmaskinen

Påsætning af etiket med produktregistrerende 
fotocele

Når ALS 104 tændes, aktiveres etiketteringsdriften. 
Dvs. når den produktregistrerende fotocelle registrerer 
et produkt, sætter maskinen en etiket på produktet.

Forudsætninger:

– Etiketlængden er indstillet

– Den produktregistrerende fotocelle er aktiveret

–Fotocelletypen (PNP/NPN) er korrekt 
indstillet.

Påsætning af etiket uden produktregistrerende 
fotocelle

Det er også muligt, at udløse påsætning af en etiket 
uden produktregistrerende fotocelle:

 Tryk kort på knappen .

Deaktivering af etiketpåsætning
 Tryk maskinens hovedafbryder [41A] over på "O" 

(OFF).

[41] Hovedafbryderen (A) på ALS 104.

[42] Hovedafbryderen (A) på ALS104 med ekstra stænkbeskyt-
telse.

A

A
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INDSTILLING OG OVERVÅGNING

Indstillinger i funktionsmenuen

Etiketlængde

Etiketlængden opmåles automatisk.

Forudsætning:

– Etiketrullen er sat i maskinen

 Åbn funktionen LABEL SETUP > Label Size:

 Tryk på knappen  for at starte målingen. ALS 104 kører herefter 4 etiketter ud for at måle 
deres længde:

 Tryk på knappen  for at acceptere måleresultatet, eller tryk på knappen  for at beholde 
den tidligere værdi.

Etiketstopposition

Forudsætning:

– Etiketlængden er indstillet

Den næste etiket, som maskinen sætter på, stopper i etiketstoppositionen. Det er en fordel, hvis 
etiketten stikker et lille stykke ud over etiketteringskanten [43].

ALS 104 er ved levering indstillet til anvendelse af den medfølgende etiketregistrerende 
fotocelle. Når denne fotocelle anvendes, skal indstillingen af etiketstoppositionen højest 
justeres en smule.

Justering af fabriksindstilling:

 Åbn LABEL SETUP > Stop sensor pos..

 Øg værdien for at øge etiketudhænget, eller reducer værdien for at reducere etiketudhænget.

Hvis indstillingen er "0" (nul), stopper etiketten med den forreste kant direkte under den etiketregi-
strerende fotocelle.

Når den næste etiket stopper, skal dens forreste flugte med etiketteringskanten:

 Indtast afstanden [43A] mellem den etiketregistrerende fotocelle og etiketteringskanten.

Den næste etikets forreste kant skal stikke et lille stykke frem:

 Læg etiketudhængets længde til afstanden mellem den etiketregistrerende fotocelle og etiket-
teringskanten.

Current Size:
0.0 mm Detect?

Size Found:
107.7 mm Accept?
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[43] Etiketstopposition (A)

Etiketteringshastighed

Etiketteringshastigheden kan indstilles til en fast værdi, eller den kan følge transportbåndets hastig-
hed (hastighedstilpasning). Den anden mulighed kræver, at der er tilsluttet en drejeimpulsgiver, der 
måler transportbåndets hastighed og overfører denne hastighed til etiketteringsmaskinen.

Indstilling af fast værdi:

 Indstil hastigheden for etiketteringen ved hjælp af de to knapper til venstre (se 
Etiketteringsdrift  på side 28).

Indstilling af hastighedstilpasning:

 Indstil MACHINE SETUP > Speed Adaption til "On" for at aktivere denne funktion.

Indstil MACHINE SETUP > Encoder Resol. og 
MACHINE SETUP > Encoder Diameter til den anvendte drejeimpulsgiver.

– Se servicevejledningen for at få oplysninger om egnede drejeimpulsgivere.

Placering af etiketten på produktet

Forudsætninger:

– Etiketlængden er indstillet

– Etiketstoppositionen er indstillet

Forsinket start (engelsk: start offset) indstilles i etiketteringsdrift ved hjælp af de to knapper til højre 
(se Etiketteringsdrift  på side 28).

– Etiketten skal påsættes, så den flugter med produktets forreste kant:

 Indtast afstanden mellem den produktregistrerende fotocelle og den etiketregistrerende fotoce-
lle [44A].

A
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[44] Afstand mellem den produktregistrerende fotocelle (t.v.) og den etiketregistrerende fotocelle (t.h.).

– Etiketten skal påsættes et stykke fra produktets forreste kant:

 Øg værdien for den forsinkede start for at øge afstanden [45A] til produktets forreste kant.

[45] Afstand (A) mellem etiketten og produktets forreste kant.

A

A
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Overvågningsfunktioner
Under etiketteringen overvåger den elektroniske styring følgende funktioner:

Manglende etiketter

Det forstyrrer normalt ikke etiketteringen, at der mangler en etiket på etiketbanen, da etiketfremfø-
ringen kører videre, indtil der igen registreres starten på en etiket under den etiketregistrerende 
fotocelle.

I nogle tilfælde kan det dog være nødvendigt, at registrere manglende etiketter. Ved at aktivere 
funktionen LABEL SETUP > Missing Labels udløses der en fejlmeddelelse, når maskinen har registreret 
en eller flere manglende etiketter.

Tidlig advarsel om skift af etiketrulle

Hvis maskinen skal give meddelelse om skift af etiketrullen, før den sidste etiket er brugt, anbefales 
det at anvende en sensor til kontrol af rullens udvendige diameter.

Denne sensor, der kan fås som ekstraudstyr, skal monteres på maskinen, så den udløser en fejl-
meddelelse, når etiketrullens diameter er mindre end en indstillet værdi.
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[46] Frigør sikringsholderen.

[47] Tag sikringsholderen (A) ud.

A

A

[48] Fjern sikringerne (A).

A

Efter brug

VEDLIGEHOLDELSE OG 
RENGØRING

Skift sikringerne

ALS104 med ekstra stænkbeskyttelse: Kun 
kvalificeret fagpersonale må udskifte sikringer-
ne.

 Sluk for maskinen. Træk stikket ud af stikkontakten.

 Tag sikringsholderen ud, idet låsetappen [46A] 
trykkes opad, hvorefter holderen [47A] kan trækkes 
ud.

– Sikringsholderen sidder lige over tænd-/sluk-knap-
pen.

 Tag sikringerne ud af sikringsholderen.

 Skift defekte sikringer.

Sikringstyper:

– 2x F5AH / 250 V
– samme sikringstype til 230 V som til 115 V.
– Sikringerne skal opfylde kravene iht. 

IEC 60127-2/5 (f.eks. "Wickmann 
Serie 181")

ADVARSEL!

Maskinen arbejder med netspænding! 
Berøring af spændingsførende dele kan 
medføre livsfarlig stød og forbrænding.

 Kontrollér, at der er slukket for maski-
nen, og at stikket er trukket ud af stikkon-
takten, før sikringsholderen tages ud.

FORSIGTIG

Brandfare, når der anvendes forkerte sik-
ringstyper.

 Erstat sikringerne med den sikringsty-
pe, der er angivet i denne vejledning.
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[49] Ruller og valser på ALS 104:
A Gummivalserne
B Styrevalserne af metal

A

B
B

B

B
B

Rengøringsmidler
Rengøringsmidler til gummivalserne [49A]:

– Valserengøringsmiddel, bestillingsnr. 98925.
Ved anvendelse af andre rengøringsmidler 
er der fare for, at gummiet kan gå i 
opløsning.

Rengøringsmidler til styrevalserne af metal 
[49B]:

– Rensebenzin, sprit, isopropylalkohol, 
opløsningsmiddel til etiketter på spraydåse.

Rengøring af kabinettet:

– Almindelige, neutrale rengøringsmidler

FORSIGTIG

Uegnede rengøringsmidler kan gøre 
betydelig skade på maskinen!

 Anvend aldrig rengøringsmidler, der 
kan beskadige eller ødelægge lakerede 
overflader, mærkninger, displays, type-
skilte, elektriske komponenter osv. Over-
hold altid anvisningerne fra 
rengøringsmidlets producent.

 Anvend aldrig slibende rengørings-
midler eller rengøringsmidler, der opløser 
plast.

 Anvend aldrig sure eller basiske op-
løsninger.
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Regelmæssig vedligeholdelse
Etiketteringsmaskinen er vedligeholdelsesfri. Regel-
mæssig vedligeholdelse er dog nødvendig for at sikre, 
at maskinen konstant arbejder driftsikkert.

Afhængigt af driftsforholdene, dog mindst en gang om 
ugen:

 Udfør følgende rengørings- og 
vedligeholdelsesopgaver.

Fjern papirsmulder

 Tør papirsmulderet af alle valser og kanter. 

 Rengør fotocellerne med en blød børste eller en 
blød klud.

Styrevalser

Der kan være rester af etiketmateriale på styrerullerne.

 Gør en ren klud fugtig med rensebenzin, og tør de 
snavsede styreruller [49B] af hermed.

Gummivalser

Der kan være rester af etiketmateriale på gummivalser-
ne.

 Gør en ren klud fugtig med valserengøringsmiddel, 
og tør de snavsede gummivalser [49A] af hermed.
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07/2018 | 00 50 Driftsforstyrrelser

Driftsforstyrrelser

FEJLMEDDELELSER

Fejlmeddelelser
Fejl indikeres på følgende måde:

xxxxxxxxxxxxx = Displaytekst

Samtidig sendes der et signal til maskinens signaludgang, der f.eks. kan aktivere et eksternt optisk 
eller akustisk alarmsignal.

 Tryk på knappen  for at nulstille fejlmeddelelsen.

Kontrollér først, om meddelelsen vises gentagne gange, før der træffes foranstaltninger til at 
afhjælpe fejlen:

 Sluk for maskinen, og tænd den igen efter 10 sekunder.

– Det er vigtigt at vente mindst 10 sekunder, før maskinen tændes igen.

Liste over fejlmeddelelser

xxxxxxxxxxxxxx
Reset Alarm?

Nr. Displaytekst Mulig årsag Afhjælpning

1 General Alarm – Motor defekt

– Bundkort defekt

 Tilkald servicetekniker

3 Missing Label Maks. antal manglende etiketter er over-
skredet

 Kontrollér etiketmaterialet

4 Missing Label Uden tilsluttet kontrol af rullediameter:

– Den produktregistrerende fotocelle er 
ved en fejltagelse blevet tilsluttet til 
rullediameterkontrollens udgang

– Tilslutningsledningerne til de interne 
sensorer er blevet forbyttet.

Med tilsluttet kontrol af rullediameter:

– Etiketrullens diameter er mindre end 
den kritiske diameter

 Slut den produktregistrerende fotoce-
lle til den korrekte udgang

 Tilkald servicetekniker

 Forbered udskiftning af etiketrulle

5 Material Low Det mislykkedes at afbryde funktionen 
LABEL SETUP > Label Size. 

– Etiketter ikke sat i maskinen.

– Fejl i elektronikken.

 Isæt etiketter

 Tilkald servicetekniker.

[Tab. 5] Oversigt over fejlkoder
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EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
(Oversættelse af den originale)

Hermed erklærer vi 

Novexx Solutions GmbH
Ohmstraße 3
D-85386 Eching
Tyskland

at følgende maskine er udviklet og fremstillet, så den opfylder de grund-læggende sikkerheds- og sundheds-
krav i de gældende -EU-direktiver.

Modeller ALS 104

Almindelig betegnelse Etiketteringsmaskine

Gældende EU-direktiv 2014/30/EU (EMC-direktiv)
2011/65/EU (RoHS-direktiv)

Anvendte harmoniserede normer, 
især

EN 55032 : 2012 klasse A
EN 61000-6-2 : 2005
EN 61000-3-2 : 2014
EN 61000-3-3 : 2013

Eching, den 1.8.2017 Manfred Borbe (Direktør)
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EU-INKORPORERINGSERKLÆRING
(Oversættelse af den originale)

at den nedenstående anførte delmaskine er konciperet og fremstillet således, at den overholder følgende 
sikkerheds- og sundhedskravene i direktivet 2006/42/EF bilag I (se tabel „Bilag til inkorporeringserklæring“).

Den særlige tekniske dokumentation er blevet udfærdiget iht. bilag VII del B i 2006/42/EF-direktivet. Vi 
forpligter os til efter en behørigt begrundet anmodning fra de nationale myndigheder at fremsende relevant 
dokumenter. Det sendes i elektronisk form.

Den anførte delmaskine overholder derudover også direktivet 2014/30/EU (elektromagnetisk kompatibilitet) og 
direktivet 2011/65/EU (RoHS).

Den anførte delmaskine må først sættes i drift, når det blev konstateret, at maskinen, i hvilken delmaskinen 
skal indbygges, overholder bestemmelserne i direktivet 2006/42/EF.

Hermed erklærer vi Novexx Solutions GmbH
Ohmstraße 3
D-85386 Eching
Tyskland

Modeller ALS 104

Almindelig betegnelse Etiketteringsmaskine

Gældende EU-direktiv 2006/42/EF (Maskindirektivet)

Anvendte harmoniserede normer, 
især

EN ISO 12100 : 2010
EN 415-2:1999
EN 60950-1 : 2006/A2 : 2013

Person, der er bemyndiget til at 
udfærdige den tekniske 
dokumentation

Novexx Solutions GmbH
(Adresse se ovenover)

Eching, den 1.8.2017 Manfred Borbe (Direktør)
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BILAG TIL INKORPORERINGSERKLÆRING
roduktets liste fra inkorporeringserklæringen med anvendte og overholdte væsentlige sikkerheds- og sundhed-
skrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner.

Nummer 
bilag I Betegnelse Ikke anven-

delig
Over-
holdt Bemærkning

1.1 Generelt
1.1.2. Principper for integrering af sikkerheden X
1.1.3. Materialer og produkter X
1.1.4. Belysning X
1.1.5. Konstruktion af maskinen med henblik på håndtering X
1.1.6. Ergonomi X
1.1.7. Arbejdspladser X
1.1.8. Sæder X
1.2. Styresystemer 
1.2.1. Styresystemernes sikkerhed og pålidelighed X
1.2.2. Betjeningsanordninger X
1.2.3. Igangsætning X
1.2.4. Stop 
1.2.4.1. Normalt stop X
1.2.4.2. Driftsstop X
1.2.4.3. Nødstop X
1.2.4.4. Samlinger af maskiner X
1.2.5. Valg af betjenings- eller driftsmåde X
1.2.6. Svigt i energitilførslen X
1.3. Beskyttelsesforanstaltninger mod mekaniske risici 
1.3.1. Risiko for stabilitetstab X
1.3.2. Brudfare under anvendelse X
1.3.3. Risici i forbindelse med genstandes fald og udslyngning X
1.3.4. Risici i forbindelse med overflader, kanter, hjørner X
1.3.5. Risici i forbindelse med kombinerede maskiner X
1.3.6. Risici i forbindelse med forskelle i driftsbetingelser X
1.3.7. Risici i forbindelse med bevægelige dele X
1.3.8. Valg af beskyttelse mod risici forårsaget af bevægelige dele 
1.3.8.1. Bevægelige, kraftoverførende dele X

1.3.8.2. Bevægelige dele, der er involveret i processen 
Der skal bruges en 
afskærmning a

1.3.9. Risici i forbindelse med ukontrollerede bevægelser X
1.4. Kendetegn ved afskærmninger og beskyttelsesudstyr 
1.4.1. Generelle krav a

1.4.2. Særlige krav til afskærmninger
1.4.2.1. Faste afskærmninger X

1.4.2.2. Bevægelige afskærmninger med tvangskobling a

1.4.2.3. Justerbare afskærmninger, der begrænser adgangen X
1.4.3. Særlige krav til beskyttelsesudstyr X
1.5. Risici, der skyldes andre farer 
1.5.1. Elektrisk energi X
1.5.2. Statisk elektricitet X
1.5.3. Anden energi end elektricitet X
1.5.4. Monteringsfejl X
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1.5.5. Ekstreme temperaturer X
1.5.6. Brand X
1.5.7. Eksplosion X
1.5.8. Støj X
1.5.9. Vibrationer X
1.5.10. Stråling X
1.5.11. Ydre stråling X
1.5.12. Laserstråling X
1.5.13. Emission af farlige materialer og stoffer X
1.5.14. Risiko for at blive lukket inde i en maskine X
1.5.15. Risiko for at glide, snuble eller falde X
1.5.16. Lynnedslag X
1.6. Vedligeholdelse 
1.6.1. Vedligeholdelse af maskinen X

1.6.2. Adgangsveje til betjeningspladser og servicepladser for 
vedligeholdelse X

1.6.3. Adskillelse af energikilderne X
1.6.4. Indgreb fra operatørens side X
1.6.5. Rengøring af de indre dele X
1.7. Oplysninger 
1.7.1. Oplysninger og advarsler på maskinen X
1.7.1.1. Oplysninger og informationsudstyr X
1.7.1.2. Alarmanordninger X
1.7.2. Advarsel om resterende risici X
1.7.3. Mærkning af maskiner X
1.7.4. Brugsanvisning X
1.7.4.1. Generelle principper for udarbejdelsen X
1.7.4.2. Brugsanvisningens indhold X
1.7.4.3. Salgsmaterialet X

a) Montering udført af en systemintegrator
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