
Capacidade de produção: 
80 a 120 por minuto

Energia : 220v / 60hz

Máquina de fabricação de 
máscara facial descartável 

Projetada para fabricação de máscaras
com 1, 2 ou 3 camadas



Acionamento

Para ligar gire o botão no sentido horário, para desligar gire no 
sentido anti-horário

Botão de alimentação

Acionar Parar

Parada de emergência



Tela de inicialização

Manualmente

Digitar I / O (E/S)
Operação

automática

Selecionar idioma:
Inglês/ Chines

Contagem
de saída

Pressione limpar
solução de problema

Pressione para
parar

Pressione para
começar a operar

Selecione para ir ao 
próximo procedimento



Manualmente

No estado manual, clique no botão correspondente para operar.
Geralmente para teste, raramente use na produção em lote.



Supervisão de E/S (I/O)

Alarme

Exibe detalhes de mau funcionamento.

I/O (E / S) pode monitorar cada modo de entrada e saída do PLC. 
Geralmente aplicado quando em manutenção.



Instrução da Máquina de alça 
para máscara facial

Capacidade de produção: 
30 a 35 por minuto

Energia : 220v / 60hz



Acionamento

Para ligar gire o botão no sentido horário, para desligar gire no 
sentido anti-horário

Ligar

Botão de alimentação

Parar

Parada de emergência

Controle de velocidade



Tela de inicialização

Selecionar idioma:
Inglês

Selecionar idioma:
Chines

DATA

HORA

Sistema



Auto

1

2

3

4

5

6 7

8 19 110

1. Auto: Clique, digite Auto;

2. Func.: Clique, digite Func.;

3. Manual: Clique, digite Manual;

4. Para .: Clique em, digite Para.;

5. I / 0: clique, digite I / O (E / S);

6. Auto/Manual: Alterna duas funções.;

7. Ação única: botão de ação única / ação contínua;

8. On: Clique para ligar;

9. Stop: Clique para parar;

10. Tabela de alarme: Mostra detalhes de mau funcionamento;



Função

Manual

Botões para todas as funções

No modo manual, clique no botão correspondente para teste.
Não use esta função para produção de lote.



Parâmetros

Define parâmetros relevantes para o funcionamento da máquina.
Parâmetros definidos na fabrica, não devem ser ajustados.
Se necessário, faça um registro.

Supervisão de E/S

I/O (E / S) pode monitorar cada modo de entrada e saída do PLC. 
Geralmente aplicado quando em manutenção.




