
• Học ngôn ngữ máy in để lập trình PLC
• Lập trình lại PLC mỗi khi bạn thay đổi hoặc thêm lệnh
• Dừng dây chuyền mỗi khi bạn thay đổi định dạng nhãn

In nhãn trực tiếp từ PLC đến máy in SATO sau khi hoàn thành công việc

Thách thức với khách hàng

Giải pháp in trong dây chuyền với SATO AEP

Cải thiện năng suất in trong bất kỳ dây
chuyền nào sử dụng PLC
Sử dụng PLC với AEP giúp ứng dụng in tương tự có thể dễ dàng thực 
hiện tại bất kỳ nhà máy sản xuất nào.

Triển khai linh hoạt và nhanh chóng

Giảm một nửa thời gian lập trình, tiết
kiệm chi phí

Tăng năng suất của quá trình in nhãn với một PLC

Giải pháp AEP của chúng tôi xử lý dữ liệu mẫu nhãn để các kỹ sư PLC 
không cần lập trình PLC để in nhãn bằng ngôn ngữ lập trình máy in.

Các kỹ sư dành ít thời gian hơn cho việc lập trình PLC, giúp tiết kiệm chi 
phí cho doanh nghiệp. 

Đối với khách hàng này, chúng tôi đã 
giới thiệu giải pháp AEP sử dụng máy 
in nhãn CL4NX Plus và CT4-LX. Với 
AEP, các mẫu nhãn có thể được lưu 
trong máy in để chỉ dữ liệu biến đổi cần 
được gửi từ PLC (dưới dạng tệp văn 
bản được phân tách bằng dấu phẩy) 
để in nhãn. CL4NX Plus

Lợi ích của AEP

Không cần 
PC

Tiết kiệm chi 
phí

Kết nối trực tiếp máy 
in với hệ thống

Dễ dàng thực 
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CT4-LX

Hỗ trợ in nhãn RFID



Nghiên cứu & sáng tạo
Quy trình in

Tích hợp chuỗi in
vào lập trình PLC

PLC Máy in nhãn

Kích hoạt
in ấnMẫu nhãn + Dữ liệu biến Mẫu nhãn

+
Dữ liệu biến đổi 40 giờ

để phát triển quy trình in cho
Lập trình PLC

Lập trình PLC PLC Máy in nhãn

Kích hoạt
in ấn

Dữ liệu biến đổi

20giờ
12 giờ để lập trình PLC
8  giờ cho cấu hình AEP

* Tất cả các con số dựa trên tính toán nội bộ

Nhãn mẫu

Giảm được 50%

Tất cả thông tin trong tờ rơi này là chính xác kể từ tháng 7 năm 2022.
thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Nghiêm cấm mọi sự sao chép trái phép nội dung này, một phần hoặc toàn bộ.
Tất cả phần mềm, sản phẩm hoặc tên công ty đều là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương ứng.
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Xin hãy liên hệ với chúng tôi để có thêm
thông tin chi tiết hơn

TRƯỚC

SAU

Click ở đây
Để xem video

Yêu cầu trạng thái
STX+”ONLINE”+ETX
STX+”OFFLINE”+ETX
STX+”PRINTING”+ETX
STX+”SETTINGS”+ETX

STX+”ERROR”+ETX
STX+”DATAERROR”+ETX
STX+”OTHERS”+ETX etc…

Dữ liệu biến đổi

URL: www.satoasiapacific.com/vietnam

https://vimeo.com/686560566/a82f147d0f

