دستگاه بسته بندی تمام اتوماتیک رول های استریل
Automatic feeding, cutting sealing and printing
برش  +دوخت  +پرینت همزمان و فول اتومات



فقط کافی است رٍل را رٍی دستگاُ قرار دّیذ سپس طَل ٍ تعذاد پَچ(کیسِ) هَرد ًیاز خَد را در کاهپیَتر آى ٍارد کٌیذ
دستگاُ تِ غَرت خَدکار آى را ترای ضوا تَلیذ هی ًوایذ تِ طَر هثال ًیاز تِ  100عذد کیسِ یا پَچ تِ عرؼ  40ساًت ٍ طَل 30
ساًت دارین .اتتذا یک رٍل تا عرؼ  40ساًت را ترداریذ ٍ آًرا در جایگاُ هخػَظ قرار دّیذ سپس دستگاُ را رٍضي ًوَدُ ٍ
طَل  30ساًت ٍ تعذاد  100عذد را طریق غفحِ ال سی دی رًگی ٍ لوسی در کاهپیَتر دستگاُ ٍارد ًوَدُ ٍ ایٌتر کٌیذ اکٌَى
دستگاُ ضرٍع تکار ًوَدُ ٍ  100عذد پَچ(کیسِ) تا طَل  30ساًتی هتر را ترش زدُ ٍ سیل ًوَدُ ٍ تاریخ ٍ هطخػات استریلی
کِ ضوا تِ دستگاُ دادُ ایذ را رٍی آًْا چاج ًوَدُ ٍ تحَیل هی دّذ .کلیِ هراحل تػَرت اتَهاتیک از طریق کاهپیَتر دستگاُ
اًجام هی ضَد.



دستگاُ چٌذ کارُ است ٍ هی تَاًذ ترش ،دٍخت ٍ پریٌت را ّوسهاى یا جذاگاًِ ٍ تٌا تر اًتخاب ضوا اًجام دّذ.





چاپگر داخلی است ٍ قاتلیت تٌظین فًَت ٍ اًذازُ چاج را دارد .قاتلیت چاج رٍی رٍل ّای تاریک را دارد.
قاتلیت چاج هطخػاتی ًظیر تاریخ استریل ،تاریخ اًقضا ،تچ ًاهثر (الت ًاهثر)ً ،ام اپراتَر ٍ...
هطاتق الساهات اعتثار تخطی  Validationتیي الوللی تِ هٌظَر تاییذ کیفیت عولکرد ٍ غحت ًػة Installation
)Qualification (IQ) & Operational Qualification (OQدستگاُ قادر است پاراهترّای هْن عولکردی دها،
زهاى ،فطار ،سرعت ٍ تعذاد را تِ هٌظَر هستٌذسازی چاج کٌذ.










ترای تْثَد استفادُ از رٍل حاضیِ ٍ تراش ٍ فاغلِ چاج قاتل تٌظین است.
تِ هٌظَر تْثَد راًذهاى قاتلیت ترش +دٍخت چٌذ رٍل تطَر ّوسهاى را دارد.
دارای غفحِ ًوایص  7ایٌچی رًگی ٍ لوسی  +سیستن عاهل اًذرٍیذ  +راتط ٍ کارت گرافیک  +تایور ٍ رخیرُ ساز اتَهاتیک
کٌترل دها تا هیکرٍکاهپیَتر تا ضریة  ± 1درغذ ،گرم ضذى فَری سیلر ٍ سیستن رخیرُ اًرشی
دارای سیستن خَدکار ایوٌی ٍ کارکرد غحیح تِ گًَِ ای کِ اگر دها  ±4تغییر کٌذ سیستن تطَر خَدکار هتَقف هی ضَد.
طَل ترش یا طَل پَچ یا کیسِ تَلیذی ًاهحذٍد است ٍ قاتل تٌظین هطاتق درخَاست ٍ ًیاز اپراتَر است.
هجْس تِ آالرم یا زًگ ّطذار اتَهاتیک تطخیع خطا ٍ سایر فرآیٌذّا ٍ پاراهترّا
دارای الوٌت ٍ سیستن گرهایص سراهیکی پیطرفتِ تاطَل عور تاال ،ایوي ٍ تازدُ تاال


 عرؼ دٍخت 12 mm :دٍخت دٍطرفِ
 عرؼ ترش یا عرؼ رٍل  :قاتلیت ترش رٍل تا عرؼ  40ساًت
 طَل ترش  :حذاقل  5ساًت تا طَل ّای تاالتر تذٍى هحذٍدیت
 سرعت ترش7/5±0/5 m/min :
 اتعاد دستگاُ230×280×92 10 mm :
ٍ زى دستگاُ35 kg :
 تاالتریي اطویٌاى از کیفیت هحػَل تا تاییذیِ کٌترل کیفیت جْاًیISO 13485 & ISO 9001:2008
 قیمت مناسب و اقتصادی
سرعت سیل کردى (دٍخت)10±0/5 m/min :

تلفي دفتر تْراى)021( 66157609 :

دفتر ضْرستاى)025(32891573 :

فکس) 025(32891574 :
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