
 

 

 

  
 

HS – horizontální podavač etiket   VS – vertikální podavač etiket 

           

 

Pomocí podavače etiket HS (horizontální) a VS (vertikální) lze snadno podávat každou velikost etiket. 

Není potřeba mít mezi etiketami mezeru nebo výsek. Etikety mohou být rohy kulaté, rovné a mohou 

být i průhledné. 

Podavač lze dovybavit ovládacím panelem, který obsahuje i tlačítka na ovládání podavače.  

Dva ovládací panely 

 

                           

Základní verze      S ovládacím panelem 
Podávání etiket       Podávání etiket 
        Počítadlo 0 – 9 999 
*Po odejmutí etikety nabídne automaticky další  * pomalý/rychlý 
        * po stisknutí tlačítka nebo    
        * automaticky po odlepení etikety nebo 
        * externí signál  
 

 



 
 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 

  HS VS s ovládacím panelem "+" 

Směr podávání horizontální vertikální   

Orientace etiket - podle tisku spodní vedení horní vedení   

Návin etiket na roli, standardní nebo bez výseku, leporelo 

Materiál textilní, papírové, plastické nebo transparentní 

Rychlost podávání do mm/sec 200 100/200 

Průměr role v mm 200 

Průměr dutinky v mm 38 - 76 

Váha max. kg 4 

Směr návinu IN / OUT 

Vnější průměr odvíjení v mm 155 

Sensor etiket   

Detekce náběžná hrana etiket 

Vzdálenost k náběžné hraně v mm 5 - 55 mm 

Předchystaná velikost etikety 4 - 18 mm 

Ovládací panel 

Indikátor zařízení "ON/ Zelená dioda Dioda a počítadlo je "ON" 

Chybové hlášení červená dioda Počitadlo etiket bliká 

Přepínač pro automatické podávání etiket na vyžádání - Standard 

Ovládací tlačítko pro podávání etiket při stisnutí tlačítka - Standard 

Přepínač rychlosti posunu etiket - Pomalý/rychlý 

Počítadlo etiket na displeji   0 - 9999 

Tlačítko resetování počítadla - Standard 

Zobrazení podávání etiket pomocí ext. Signálu -   

Připojení 

Vypínač On / Off 

Provozní podmínky HS /VS 

El. Napájení 100 - 240 V, 50/60 Hz 

Spotřeba energie max. 30 W / 5 W 

Teplota/vlhkost: pracovní .+5 - 40°C / 10 - 85 % bez kondenzace 

Hladina hluku < 60 dB 

Schválení CE, FCC Class A, ICES-3, cULus 

Velikost etiket HS60 a VS60 
HS120 a 
VS120 HS180+ a Vs180- 

Šíře etikety včetně nosného papíru  8 - 65 mm 20 - 120 mm 80 - 180 mm 

Délka etikety - jedna vrstva 5 - 300 mm 8 - 600 mm 20 - 600 mm 

Délka etikety - více vrstev 5 - 110 mm 8 - 110 mm 20 - 110 mm 

Rozměr zařízení 

Výška a hloubka bez materiálu v mm 250 x 360 250 x 360 250 x 360 

Šířka v mm 180 230 300 

 

 

 
 

E-mail: obchod@labeltech .cz, tel.: +420 731 356 747 
Husova 9, 691 83 Drnholec 

IČO: 13955853, DIČ: CZ13955853 


