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Sistema de controle de rótulos e de códigos 
intermediários entre as fotocélulas e as telecâmaras.

Novo sistema de controle dos rótulos e da presença do 
código do lote intermediário entre as fotocélulas normais e os 
sistemas por telecâmara.  
Muito simples de usar, mas muito potente em relação à 
capacidade de elaboração, trabalha por automemorização da 
curva de referência. 
Prevê a instalação na rotuladora de sensores óticos especiais. 
Quando a garrafa passa na frente do sensor, um pequeno feixe 
luminoso percorre o rótulo na horizontal, numa faixa onde se 
encontram elementos gráficos significativos. 
A eletrônica do sistema lê e memoriza a curva de resposta. 
Pode também ser uma extensão do controlo do nível. 
Controla tanto sistemas de expulsão Logipush como 
desviadores progressivos Logisort.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
• Sensores ópticos especiais Logics & Controls com suportes 

reguláveis.
• Estrutura em inox com suportes de transportador ou de 

chão.
• Electrónica de gestão com microprocessador
• Interface operador com display alfanumérico retroiluminado 

ou gráfico sensível ao toque.
• Visualização contínua estado sensores e fotocélulas.
• Estatísticas de produção.
• Contagem dos refugos para cada causa.
• Teclado industrial de membrana.
• Porta de comunicação RS 232 de série; possibilidade de 

realizar muitos outros tipos de comunicação.

Sensores óticos Logics & Controls instalados na rotuladora

sistemas de inspecção e de controlo para linhas de engarrafamento
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Especificações técnicas:
Velocidade máx. de produção 60.000 recipientes/hora

Alimentação eléctrica 100-240 Vac 50/60 Hz PH+N+PE

Potência absorvida 50 W

Peso 20 Kg

Temperatura de trabalho 0 – 40° C


