
Cabeçote rotulador

INSTRUÇÕES DE USO

CR 400



Guia operacional - Passo a Passo

O cabeçote aplicador CR 400, é um equipamento des�nado para aplicar rótulos e e�quetas, em
diversos �pos de embalagens e frascos de vários tamanhos.

Visão geral dos comandos
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1 - Botão de parada de emergência
2 - Botão habilita/desabilita rotulador, um toque habilita, outro toque desabilita
3 - Botão de reset (rearme)
4 - Botão de jog, liga o motor enquanto acionado
5 - Controlador do rotulador
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Guia operacional - Passo a PassoCR 400

Visão geral do rotulador
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1 - Suporte da bobina de auto adesivo (Desbobinador)
2 - Braço do freio do desbobinador
3 - Suporte do sensor de parada (stop) do rótulo
4 - Chapa dispensadora do rótulo
5 - Rolo tracionador do rótulo
6 - Recurso para subir ou descer o rotulador
7 - Rolo recolhedor de liner
8 - Recurso de inclinação lateral do rotulador
9 - Escova massageadora do rótulo
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Esquema de passagem do rótulo no rotulador
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Calibrando o sensor de parada (Stop)

Posicione LINER na direção do Leitor, aperte a tecla ON do sensor que fica ao lado do equipamento por 1 Seg. 
depois posicione o RÓTULO na direção do sensor e parte uma vez a tecla OFF
Lembrando que este modelo de sensor não detecta e�quetas e rótulos totalmente transparentes

Observe a ilustração abaixo: 

Leitor 

Espaço entre os rótulos (Liner)

Botão ON

Leitor 

Espaço entre os rótulos (Liner)

Botão OFF Liner

Rótulo

Led Vermelho
Led Verde

Após calibrado o sensor, o led verde se mantém aceso e quando lê o liner, o led vermelho se acende
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1 - Funções das teclas

Incrementa valor do parâmetro

Chama parâmetros p/ ajuste

Decrementa valor do parâmetro

Grava parâmetros
ajustados

Zera
contador

de produção

2 - Ajustes (Primeiro nível)

Ajustes disponíveis:

OSC_1 - Velocidade do aplicador de rótulos
T1 - Tempo para disparar a aplicação do rótulo
T2 - Retardo na parada do rótulo após a aplicação
T3 - Não utilizado (deixar em 0)
Prod - Contador de produção

3 - Programação

Pressione a tecla Ajusta, com as teclas        selecione o parâmetro desejado, altere o valor pressionando as teclas
       , depois pressione a tecla Grava para salvar os valores.          

Caso o parâmetro Prod (contador de produção) seja atingido, o aparelho indicará no display a mensagem Prod, 
intercalando com o valor do contador, para zerar o contador pressionar as teclas GRAVA + DECREMENTO

4 - Ajustes (Segundo nível)

Ajustes disponíveis:

r-Dec - Rampa de desaceleração do motor (deixar em 1300)
r-Inc -  Rampa de aceleração do motor (deixar em 1300)
t-Out - Tempo máximo que o motor fica acionado (segurança)

Pressione a tecla Ajusta por 10 segundos, com as teclas        selecione o parâmetro desejado, altere o valor 
pressionando as teclas        , depois pressione a tecla Grava para salvar os valores. 

Configurando o controlador

CR 400
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Colocando em funcionamento

Ligue o equipamento através da chave geral que se encontra do lado do painel elétrico, a luz do 
botão de reset ficará piscando, aperte o botão de emergência e solte, a luz do  botão de reset 
vai parar de piscar e ficar totalmente acesa, nesse momento aperte o botão de reset para liberar
o equipamento, o controlador irá ligar.
Re�re o disco de apoio da parte superior do suporte de bobina, encaixe o material autoadesivo
no suporte, depois coloque o disco de apoio da parte superior até que se encaixe perfeitamente 
no tubete, faça a passagem do material conforme a ilustração da página 4, após feito a passagem 
do material, calibre o sensor de parada para que ele faça a leitura correta do rótulo conforme mostra 
a ilustração na pagina 4, está calibração é necessária somente quando for usar o rotulador pela 
primeira vez e também quando for fazer uma subs�tuição da fibra ó�ca do sensor amplificador.
Após feito os procedimentos citados acima, posicione o rotulador na área onde será feito a aplicação
do rótulo, de forma que a chapa dispensadora fique a uma distância de aproximadamente 1cm, 
da embalagem ou do frasco a ser rotulado, posicione o sensor de start de forma que ele fique
paralelo a chapa dispensadora, habilite o rotulador apertando 1 vez o botão de liga e desliga no 
painel de comando, a luz de Início que fica no controlador irá acender indicando que o rotulador
está habilitado e aguardando o comando do sensor de start para disparar o rótulo, para desabilitar
o rotulador, aperte novamente o botão liga/desliga, a luz de Ínicio ira apagar indicando que o 
rotulador está desabilitado.
Para ajustar a posição do rótulo sobre o produto, mova o sensor de start para frente ou para tráz,
ou altere o parâmetro T1 do controlador do cabeçote

Gire o volante 
para subir ou descer
o rotulador

Ajuste de 
Inclinação
da chapa 
dispensadora

Produto a ser
rotulado

Chapa dispensadora

Para mover a chapa dispensadora para cima
ou para baixo, solte um pouco o parafuso, coloque 
na posição desejada e aperte novamente.

Distancia de aprox.
1cm entre a chapa e
o produto
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Os rótulos devem ser autoadesivos, em bobinas com até 300 mm de diâmetro.
Altura máxima dos rótulos: 160mm
Os frascos e as embalagens não devem apresentar qualquer curvatura no sen�do ver�cal (barriga), 
na área onde se  aplicarão os rótulos, sob o risco de aparecerem dobras e vinco nos rótulos.
O alinhamento dependerá muito do perfeito perpendicularismo entre a base e a face dos frascos ou 
embalagens.
Frascos cilíndricos não devem apresentar ovalização, ou diferenças de diâmetro na área a ser rotulada.
A precisão da rotulagem depende diretamente da qualidade dos produtos u�lizados.

Manutenção

Mantenha sempre livre de sujeira ou poeira as peças deslizantes como guias e fusos, u�lize
spray lubrificante para manter as peças lubrificadas.
Evite obstruir a área onde o sensor ficará instalado, para que não haja nenhum �po de interrupção
na leitura no momento da rotulagem
Nunca u�lize solvente para limpeza ou para �rar resíduo de rótulo que gruda no rolo de borracha, 
u�lize apenas um pano com álcool.

Suporte e assistência técnica:

+55 15-99601 8549 - whatsapp
+ 55 15-3278 2600
email: berteck@berteck.com

CR 400

Observações

Especificações Técnicas

Rotulador modelo CR 400
Velocidade de aplicação: até 20mts/min
Motor de passo padrão nema 34, 68 Kg.cm 6,8 Nm
Precisão de aplicação: 2mm
Material de fabricação: Alumínio/Inox 304
Tensão de alimentação: 220v monofásico
Consumo: 1200 Wts
Peso total com suporte: 48Kg
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