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Znakowarka 315 do zabudowy 

Karta danych technicznych 

Obszar zastosowania 

Jednostka znakująca 315 jest bardzo dobrze zabezpieczonym i bardzo wytrzymałym 
urządzeniem przeznaczonym do pracy 3-zmianowej. Wszystkie elementy tej jednostki 
współrzędnych zostały opracowane do regularnego użytku i są stale testowane w celu 
zapewnienia stałej dobrej jakości. Zestaw głowicy znakującej i sterownika jest zintegrowany 
jako wbudowana jednostka przez producentów systemów do bezpośredniego znakowania 
obrabianego przedmiotu np. w liniach transferowych, maszynach produkcyjnych lub stacjach 
pomiarowych i testowych. Jednostka regulacji pneumatycznej (PN) lub silnika krokowego 
(SM)  umożliwia przekazywanie jednostki znakującej do obrabianego przedmiotu nawet w 
trudno dostępnych miejscach. 

•Standardowy obszar znakowania 150 x 100 mm
(X/Y) 

•Jednostka znakująca do procesów znakowania:
rycie=scribe, żłobienie, znakowanie punktowe 
oraz kodami DataMatrix (ECC200) 

•Jednostka koordynacyjna jest zintegrowana w
stabilnej obudowie wykonanej z aluminium, 
dzięki czemu jest dobrze chroniona przed 
wpływem otoczenia 

• Silniki są bezpośrednio połączone z wrzecionami
łożysk kulkowych za pomocą sprzęgieł z 
zerowym luzem 

• Podwójne prowadzenie liniowe obu osi znakujących
w celu przyjęcia większych sił poprzecznych 

• Napęd zapewniają mocne silniki krokowe

• Narzędzie do znakowania zamontowane na
pneumatycznej jednostce regulacyjnej 
(regulowane od 0 do 50 mm lub od 80 do 125 
mm) 

Jednostka znakująca 315 z pneumatyczną 
jednostką regulacyjną 
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Opcje 

• Duża różnorodność wersji głowic i narzędzi znakujących

• Regulowane serwosilniki

•Przesunięcie punktu odniesienia

•Obszar znakowania 150 x 150 mm (X/Y)

• Większy obszar znakowania zostanie zrealizowany z innymi opcjami projektowymi

• Rozszerzona konstrukcja pneumatycznej jednostki regulacyjnej (regulowana w zakresie od
80 do 125 mm) 

• Narzędzie do znakowania na jednostce regulacji silnika krokowego  (długość skoku do 125
mm regulowana) - również z dotykaniem przedmiotu obrabianego (wykrywanie 
powierzchni znakowania) 

• System sprawdzania igły (kontrola uszkodzenia igły, montaż z jednej strony / napędu)

• Inne opcje i specjalna konstrukcja na życzenie

Jednostka znakująca 315 z elektryczną jednostką regulacyjną 
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Warianty 315 z opcjami montażu Oś Z 

War. 1A  
Silnik lewo / Ref. Oś X 
lewa  

War. 2A 
Silnik lewo / Ref. Oś X 
prawa  

War. 1B 
Silnik prawo / Ref. 
Oś X lewa  

War. 2B  
Silnik prawo / Ref. Oś 
X prawa  

Opcje montażu Oś Z 

Wyrównanie głowicy tłoczącej 
do powierzchni  montażowej  

100046988 

Orientacja głowicy znakującej przeciwnie do 
powierzchni montażowej 

Powierzchnia 
montażowa 

montażowy

Powierzchnia 
montażowa 

montażowy

Powierzchnia 
montażowa 

montażowy

Powierzchnia 
montażowa 

Powierzchnia 
montażowa 

montażowy

Powierzchnia 
montażowa 

montażowy
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Dane techniczne 

Własność Miara, Jednostka, Wyjaśnienie 

Wymiary jednostki  znakującej ze standardowym obszarem 
znakowania (X, Y) 150 x 100 mm + jednostka regulacji 

zobacz rysunek 

Wymiary jednostki  znakującej z opcjonarnym obszarem 
znakowania (X, Y) 150 x 150 mm + jednostka regulacji 

zobacz rysunek 

Ciężar ok. 37 kg 

Prędkość znakowania (w zależności od wysokości i kształtu 
znaku, procesu znakowania i napędu) 

do 10 znaków na sekundę (patrz arkusz 
czasów znakowania) 

Wysokość znaku od 1 mm (zwiększanie w krokach co 0,1 mm) 

Dokumentacja Niemiecki, angielski lub francuski 

więcej języków opcjonalnie 

Głębokość penetracji końcówki znakującej (zależnie od 
głowicy znakującej, procesu znakowania oraz materiału) 

ok. 0,01 – 0,5 mm (patrz karta katalogowa 
głowic  znakujących) 

Poziom hałasu w trybie rysowania < 75 dB(A) (w zależności od obrabianego 
przedmiotu) 

Pneumatyczna  jednostka regulacji skok od 35 do 50 mm (regulowany) 

skok od 80 do 125 mm (regulowany) 
opcjonalnie 

specjalny skok na życzenie 

 Jednostka regulacji silnika krokowego skok do 125 mm (regulowany) opcjonalnie 

z opcjonalnym dotykaniem przedmiotu 
obrabianego (wykrywanie powierzchni do 
znakowania)  

Położenie punktu odniesienia X/Y zobacz rysunek 

Linie zasilające i sterownicze zobacz rysunek 

Zasilanie pneumatyczne (regulator i czujnik) na oddzielnej płycie aluminiowej 

Elementy pneumatyczne Festo • 

Przerwa silnikowa w zależności od pozycji montażowej dla 
osi X lub Y 

wymiar na życzenie 

Zasilanie 

Zasilacz z kablem przyłączeniowym 
230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz lub 115 V AC ± 
10 %, 50/60 Hz przełączalny 

Przyłącze pneumatyczne (ciśnienie zasilania) dostarczane 
sprężone powietrze 

Co najmniej 5 bar, suche, bezolejowe, 
przefiltrowane z 50 μm 

Ciśnienie robocze (ciśnienie znakujące) Co najmniej 2 bar do maksymalnie 4 bar 

    Szczegóły  techniczne  mogą ulec  zmianie. 

S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. 

ul. Dziewosłęby 14/1, 04-403 Warszawa 

Tel.: 22 673 55 48 – fax 22 398 77 78 

 Web: www.stmech.pl 
e-mail: info@stmech.pl
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