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Нова степен на автоматизация с цел 
ефективно висококачествено 
производство
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Нова степен на автоматизация с цел ефективно 
висококачествено производство

 1. По-висока степен на автоматизация – Освен автоматизацията, свързана с настройките на формàта на 
книжния блок, BQ-480 се характеризира със специални автоматични настройки относно типа материал, 
кòла или отделни листове, зашити книжни блокове, фрезоване и други ключови фактори, благодарение 
на които се постига по-високо качество с по-малко усилия.

2. Производство на единични екземпляри – Максимална производствена скорост до 800 книги/час при 
производство на единични екземпляри. (Производствената скорост зависи от от разликата в  дебелина-
та на книжния блок при отделните книги).

3. Прецизна система за извеждане на продукта – Механизмът за извеждане на книгите с уникален ди- 
зайн извежда внимателно готовите продукти с цел висококачествено производство, дори при произ-
водство на книги с дебелина 65 mm или книги, залепени с PUR лепило.

4. Избор на тип лепило – BQ-480 работи както с топло лепило EVA, така и с PUR лепило. За всеки тип лепи- 
ло е наличен отделен резервоар.
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Книжен блок с най-малка дебелина

Стойности на фини настройки на кламера

Книжен блок с най-голяма дебелина

Широк цветен Touch Panel

Седмичен таймер По-голяма памет

Напълно автоматична пренастройка

Специални автоматични настройки
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Термолепачна машина BQ-480

Ключови характеристики

Ексклузивни нови характеристики с цел оптимизиране на производството и качеството.

Всички настройки и операции могат да 
бъдат извършени чрез иновативния 
цветен touch screen. Изгледът на екра- 
ните е обновен с цел улеснена 
експлоатация.

Плъзгащият се мобилен пулт за управле- 
ние на релса с ергономичен дизайн с цел 
улеснена експлоатация позволява въвеж- 
дане на настройките и функциите от ляво 
и от дясно.

Всички секции вкл. фрезоване, лепене на 
гръбчето, странично лепене, преса, пода- 
вач на корици, биговащи ролки и извеж- 
дане се настройват автоматично. Новата 
автоматизация гарантира по-високо ка- 
чество на производство с по-висока сте- 
пен на контрол на лепенето на гръбчето и 
страничното лепене, както и автоматична 
настройка на височината на пресата.

Седмичният таймер е част от стандарт- 
ното оборудване на машината с цел 
удобство при експлоатация. Таймерът 
може да се програмира от тъчскрийна.

В паметта могат да се съхраняват до 999 
броя поръчки с цел улеснено извикване 
и настройка на предишна поръчка.

Могат да бъдат създавани специални 
шаблони (template) за поръчка в зави- 
симост от желаното качество на книга- 
та, типа хартия и други фактори. Тези 
специални шаблони се създават от клю- 
чов оператор на машината или техник, 
който отговаря за качеството на проду- 
кта. След създаване на шаблона, опера- 
торът единствено избира желания от 
него template с цел настройка на систе- 
мата. Това позволява на оператора до 
произвежда книгите с постоянно висо- 
ко качество при по-добра производст- 
вена ефективност и по-висока степен 
на управление на качеството.

Дебелина на
книжния
блок

За да създадете шаблон, изпълнете нас- 
тройка за книжния блок с най-малка и с 
най-голяма дебелина и системата авто- 
матично изчислява междинните стой- 
ности.

Специалния шаблон може да 
включва настройка на стойности- 
те на следните параметри:

Скорост на цикъла
Ширина на отваряне на кламера
Скорост на фрезоване
Ширина на водача на фрезата
Ширина на пресата
Височина на пресата
Закъснение на пресата
Време за притискане
Момент на изключване на лепене на 
гръбчето
Количество лепило за лепене на гръбчето
Височина на първи лепилен вал
Височина на обиращ вал
Ширина на лепилото за странично лепене
Количество лепило за странично лепене
Момент на изключване на страничното 
лепене
Регистърна биговаща ролка
Регулируема биговаща ролка
Водачи на извеждането
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2 Секция фрезоване

5 Секция за подравняване на корицата3 Секция лепилен резервоар 4 Секция притискане (преса)

1

8

4

6 Секция биговане 7 Секция подаване на корици

2 3 4 5
6

7
8 Секция извеждане

 ■ Секция извеждащ конвейер
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Термолепачна машина BQ-480

Разнообразие от функции с цел оптимизиране на производството и качеството

Секция подаване на книжния блок

Системата за устойчиво притискане държи 
здраво книжния блок на позиция по време 
на процесите фрезоване и притискане с 
цел постигане на висококачествен краен 
продукт. Предпазен лъч гарантира безо- 
пасността при работа.

Механизмът за фрезоване и разрошване, 
задвижван от мощни сервомотори, фрезо- 
ва гръбчето на книжния блок или кòлата с 
цел оптимално проникване на лепилото и 
оптимално скрепване. Скоростта на върте- 
не на фрезата може да се регулира автома- 
тично в зависимост от дебелината на книж- 
ния блок и използвания шаблон. Дълбочи- 
ната на фрезоване може да се регулира от 
0 до 4 mm.

Двойка лепилни валове и дискове за стра- 
нично лепене осигуряват превъзходно на- 
насяне на лепилото върху гръбчето, както и 
отлична адхезия на корицата с цел високо- 
качествено скрепване. Височината на ле- 
пилните валове, момента на отварянето на 
ракела и изключване на лепенето, височи- 
ната на обиращия вал и разстоянието меж- 
ду дисковете за странично лепене се нас- 
тройват автоматично.

Притискащият механизъм, осигуряващ сил- 
но и здраво притискане, гарантира прециз- 
но подравняване на корицата спрямо книж- 
ния блок. Ширината и височината на преса- 
та, както и времето за притискане и закъс- 
нението на пресата се регулират автома- 
тично в зависимост от дебелината на книж- 
ния блок. 

След транспортиране на корицата към сек- 
цията за притискане, същата прецизно се 
подравнява с преден водач и механизъм за 
позициониране на задния ръб.

Ширината и позицията на бига се настрой- 
ват автоматично в зависимост от дебели- 
ната на книжния блок и подравняването на 
корицата. Биговането на дебели корици се 
извършва професионално, с остри успо- 
редни бигове на гръбчето.

Високопроизводителна секция за подава- 
не на корици се характеризира с макси- 
мална височина на магазина до 150 mm с 
ццел продължително скрепване. 
Подавачът на корици може да работи с 
широка гама от материали:
Нормална хартия от 81.4 до 302.4 g/m² и
Гланцирана хартия от 104.7 до 348.9 g/m²

Извеждането с уникален дизайн предот- 
вратява възможни наранявания на гръб- 
чето. Дори книги с дебелина 65 mm или 
книги, скрепени с PUR лепило, се извеждат 
без наранявания и надрасквания.

Секцията за извеждане на книгите е обо- 
рудвана с издигащ конвейер, който транс- 
портира подвързаните книги до удобна 
височина с цел улеснено разтоварване и 
обработка.
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Здраво подвързване с максимално отваряне Температурни диапазони при работа с лепилото

Екология
*1

Лепилни резервоари EVA и PUR

Решение с лепило PUR – здраво скрепване, щадящо околната среда

EVA PUR

Почистване и смяна на MU-480PUR

PUR
MU-480PUR

EVA
MU-480EVA

BQ-480 може да бъде оборудвана с резервоар за PUR лепило и се характеризира със сменяем 
лепилен резервоар и за двата вида лепила – EVA и PUR.

Полиуретаново реак- 
тивно лепило, подхо- 
дящо за лепене на 
гланцирани материа- 
ли. Може да бъде из- 
пълнено и lay-�at под- 
върване (с пълно 
отваряне).

Най-често използваното 
лепило за всякакъв вид 
скрепване. Разтопеното 
лепило може да се из- 
ползва нееднократно, за- 
това няма нужда лепил- 
ният резервоар да се по- 
чиства след работа.

Повдигнете нанасящите валове и обиращия 
вал с цел осигуряване на улеснен достъп за 
почистване на резервоара.

Монтирайте специалната дренажна тръба за 
източване на лепилото. Резервоарът за PUR 
лепило, както и валовете са с тефлоново пок- 
ритие с цел лесно обелване на засъхналото 
лепило след като се охлади.

Плъзнете навън лепилния резервоар с цел 
лесна смяна. Издърпайте резервоара и го 
отстранете с опционалния специален 
повдигач.

Полиуретановото реактивно лепило (PUR) привлича вниманието 
със здравина на подвързването и екологичност.

Заедно с развитието на печатарската индустрия нарастват и изиск- 
ванията към подвързването на цветни разпечатки. Термолепилото 
EVA има трудности при подвързването на гланцирани материали и 
за момента не изпълнява изискванията за максимално отваряне на 
книгата. Но с термолепилото PUR може да се постигне адекватна 
здравина на подвързването и за офсетов и за дигитален печат. *1

Термолепилото PUR осигурява отлично отваряне на страниците, в срав- 
нение с традиционалното термолепило EVA. Голямата здравина на под- 
вързването позволява да се нанася малко количество лепило, което спо- 
мага за максимална гъвкавост при пълно отваряне на книжното тяло.

*1 В зависимост от условията на скрепване

Термолепилото PUR издържа на ниски и високи темпе- 
ратури. Температурният диапазон на PUR е от -20°С до 
120°С срещу стойности от 0°С до 45°С за термолепило 
EVA. Това позволява книга подвързвана с PUR да бъде 
ползвана при почти всякакъв климат и локация.

PUR е лепило, което щади околната среда и под- 
вързаната с PUR книга може да бъде рецикли- 
рана. Температурата на топене на PUR лепилото 
(120°С) е по-ниска от тази на EVA и това пести 
енергия по време на производство.
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здравина на подвързването и за офсетов и за дигитален печат. *1

Термолепилото PUR осигурява отлично отваряне на страниците, в срав- 
нение с традиционалното термолепило EVA. Голямата здравина на под- 
вързването позволява да се нанася малко количество лепило, което спо- 
мага за максимална гъвкавост при пълно отваряне на книжното тяло.

*1 В зависимост от условията на скрепване

Термолепилото PUR издържа на ниски и високи темпе- 
ратури. Температурният диапазон на PUR е от -20°С до 
120°С срещу стойности от 0°С до 45°С за термолепило 
EVA. Това позволява книга подвързвана с PUR да бъде 
ползвана при почти всякакъв климат и локация.

PUR е лепило, което щади околната среда и под- 
вързаната с PUR книга може да бъде рецикли- 
рана. Температурата на топене на PUR лепилото 
(120°С) е по-ниска от тази на EVA и това пести 
енергия по време на производство.
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Управлявайте Вашия книговезки цех със системата за контрол с JDF-данни 

Система за скрепване в условията на дигитален печат

Устройство  за измерване дебелината на книжния блок SI-470A 

pXnet Система Опционално

 Стекер за книжни блокове
BBS-40

Създава книжни блокове

Сгъвачка
AFV-56/TV-56

Сгъва

Тристранен нож
HT-30C

Обрязва тристранно

Термолепачна машина
BQ-480
Скрепва

AFV-56/TV-56 + BBS-40

Термолепачна машина

BQ-480

Тристранен нож 

HT-30C

Производство на единични екземпляри 

Различна производствена скорост:
5 mm гръбче/пренастройка           800 цикъла/час

30 mm гръбче/пренастройка        660 цикъла/час

65 mm гръбче/пренастройка        500 цикъла/час

Термолепачна машина BQ-480

Стандартно термолепачна машина BQ-480 се характеризира с възможност за производство на 
единични екземпляри с различни дебелини. Системата поддържа висока производствена 
скорост дори при производство на единични бройки. 

Устройството SI-470A се използва за измерване дебелината на 
книжния блок и пренос на тази информация с цел автоматична 
настройка на всички критички стъпки при скрепване.

Интелигентна система за скрепване
Тъй като системата осигурява ефективно разпределение на отпечатъците върху листа с цел последващо сгъване, това 
оптимизира разхода на хартия. Бързата и прецизна пренастройка се изпълнява не само при смяна на дебелините на 
книжния блок, но също така и при смяна на форматите на готовите продукти. Системата може да бъде дооборудвана с  
pXnet системата за поток от данни на HORIZON с цел по-висока ефективност при производството.

Сгъвачка / Касетъчен модул + Стекер за книжни блокове

Най-напред отпечатаните листове се сгъват с AFV-56/TV-56. 
След това частично се нанася лепило по горния и долния 
ръб на кòлите чрез BBS-40. С тази конфигурация вече ком- 
плектованият книжен блок се транспортира ефективно за 
последваща обработка.  

Книжният блок, който вече е комплектован чрез нанесе- 
ното лепило от BBS-40, се траснпортира до BQ-480 с цел 
скрепване.

Книжният блок се обрязва от тристранния ноб HT-30C 
с цел отлична довършителна обработка.



*The machine design and specifi cations are subject to change without any notice.

170215/MM/BQ480/01E/TV

Удължава масата на подавача на книж-
ни блокове с 90 mm напред

Тази маса е необходима за монтаж на 
калибъра SI-470A. Също така можете да 
използвате тази маса и като работен 
плот.

PM-470 – вана
(премелтър) за 
предварително 
подгряване на 
лепилото (18 л)

PM-470 е вана, която се използва за 
предварително загряване на топло 
лепило EVA.

Комплект за свързва-
не на премелтъра

Изисква се за монтаж на PM-470 към BQ-480.

L-470 – ръчен 
повдигач

L-470 e ръчен повдигач, който осигу-
рява бърза и безопасна смяна на 
лепилния резервоар.

F-470 – вилка за 
повдигач

S-470 – стойка за 
лепилен 
резервоар

М-470 – нагревател 
за разтопяване на 
лепилото

B-470 каничка с теф- 
лоново покритие 
(с капак)

SI-470A – устройство 
за измерване дебели-
ната на книжния 
блок 

Аспирания за отвеж-
дане на лепилните 
изпаренията  VS-280

Този модул отвежда миризмата от топлото лепило.

Системата за проверка чрез баркод. Чете 1D и 2D баркодове 
на книжните блокове, но само 1D баркодове на корицата. 

2D Баркод четец
BC-480-2D

Системата за проверка чрез баркод. Чете 1D и 2D баркодове 
на книжните блокове и на корицата. 

Режим на скрепване Скрепване с фрезоване, без фрезоване и с кантоване

Тип лепило EVA или PUR (резервоарът е опцинален)

Брой на гнездата 4

Размер на 
книжния блок Дължина на гръбчето

Дължина на гръбчето х Дължина на преден ръб

Макс. 320 x 320 mm 
Мин. 145 x 105 mm

Дебелина на книжния блок

Размер на корицата Широчина

Дължина

Дължина х Широчина

Макс. 320 х 6670 mm 
Мин. 135 х 225 mm 

Граматура на корицата От 81.4 до 302.4 g/m2 – обикновена хартия
От 104.7 до 348.9 g/m2 – гланцирана хартия

Макс. 150 mm

Температура 
на лепене

Скорост на цикъла

Макс. 1 350 цикъла/час (EVA) – механична скорост

Макс. 1 000 цикъла/час (PUR) – механична скорост

Напрежение / Честота

Габарити на машината

3,260 or 128.4”

BQ-480

AC-480L

Височина: 2,000 or 78.8”

3,670 or 144.5”

2,
34

0 
or

 9
2.

2”

564 or 22.3”564 or 22.3”

ОПЦИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ:

Габарити на машината  (Unit : mm or inch)

Термолепачна машина BQ-480

BQ-480 – Основни характеристики

Дъ
лж

ин
а н

а
пр

ед
ен

 ръ
б

Мин. 1 mm
Макс. 65 mm

(Дебелината на книжния блок може да бъде ограничена в 
зависимост от граматурата на листа, формàта на книжния блок 
и дълбочината на фрезоване.)

Макс. височина на магазина за корици

Резервоар с лепило за лепене на гръбчето: EVA от 150ºC до 200ºC
Резервоар с лепило за странично лепене:    EVA от 150ºC до 200ºC
Резервоар с лепило за лепене на гръбчето: PUR от 90ºC до 140ºC

При работа режим на лепене на единични екземпляри с различни дебелини. 
Макс. 800 цикъла/час (при 5 mm пренастройка на дебелината на гръбчето). 
(За тази функция Ви е необходим опционалният калибър SI-470A за измерване 
дебелината на книжния блок)

3 фази от 200 - 208 V, 60 Hz
3 фази от 200 - 230 V, 50 или 60 Hz
3 фази от 400 V, 50 или 60 Hz
Необходим е външен трансформатор при напрежение 220V или 400V.

С извеждащ конвейер (дълъг) и тръба за отвеждане на отпадъка 
от фрезоването: W (Ш) 3 620 х D (Д) 2 240 x H (В) 2 000 mm 

Без извеждащ конвейер и тръба за отвеждане на отпадъка от 
фрезоването:  W (Ш) 3 620 х D (Д) 1 130 x H (В) 2 000 mm

Придържаща маса 
EBT-480

Допълнителна маса
ET-480

F-470 е приспособление, което се при-
качва към повдигача и държи здраво 
лепилния резервоар с цел лесна и 
безопасна смяна на резервоара.

S-470 е създадена, за да поеме и държи 
лепилния резервоар след смяната му.

M-470 e лабораторна пещ, която се 
използва за предварително загряване 
на термолепило PUR.

Покритaта с тефлон каничка В-470 може 
да бъде използвана за предварително 
загряване на термолепило PUR и за 
допълване на лепилния резервоар.

Устройството SI-470A измерва и пре-
нася информацията за дебелината на 
книжния блок с цел повишаване ефек-
тивността на производството.

1D Баркод четец
BC-480-1D

www.dominov-bg.comwww.dominov-bg.com


