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S

tanowisko do personalizacji graficznej kart i arkuszy tworzą moduły funkcjonalne zwiększające trwałość
i poziom zabezpieczenia identyfikatorów elektronicznych. Moduły przeznaczone są do zastosowania w ciągu technologicznym do niskonakładowego i doświadczalnego wytwarzania wielowarstwowych wyrobów
w postaci kart, biletów, dokumentów z wklejonym pomiędzy warstwami układem RFID. Opracowane rozwiązanie stwarza możliwości dowolnego montowania, powielania, wyłączania i przemieszczania modułów funkcjonalnych wzdłuż linii tworzącej główną oś technologiczną.

System sterowania pracą modułów składający się ze sterownika PLC oraz specjalizowanego oprogramowania zaimplementowanego na komputerze PC
z systemem Windows 7 pozwala na:
 dwuosiową graficzną personalizację,
 optyczną inspekcję naniesionych znaków alfanumerycznych, grafiki,
kodów kreskowych,
 weryfikację zgodności danych graficznych z zawartością pamięci układu
RFID. RFID
Moduł pozycjonowania elementów graficznej personalizacji
–– Obszar roboczy:						210 x 297 mm
–– Dokładność pozycjonowania:			 +/- 0,1 mm
–– Prędkość ruchu:						0,1 m/s
–– Masa pozycjonowanych elementów: 1,5 kg
Moduł automatycznej optycznej inspekcji
–– Rozdzielczość:							0,2 mm
–– Obszar kontroli:						wiersz o szer. 12,7 mm
–– Zakres kontroli:						tekst, grafika
Moduł sterowania komputerowego
–– Struktura:								PC + PLC
–– Komunikacja:							Ethernet (modbus TCP)
–– Interface użytkownika:				 oprogramowanie (Windows 7)
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T

he stand for graphic personalisation of cards and paper sheets is composed of two functional modules that
significantly increase the durability and improve the level of security of electronically-tagged identifiers. The
modules are intended for a technological series for a low-cost and experimental production of multilayered
cards, tickets, and other documents with RFID inlays. The device enablers its user to freely assemble and move the functional modules along the
line forming the main technological axis.
The system controlling the operation of the modules is composed of a PLC
and specialist software uploaded onto a PC with Windows 7 operating system,
and it enables the execution of the following tasks:
 The biaxial graphic personalisation;
 The optical inspection of alphanumerical signs, graphics and bar codes;
 The verification of compatibility of graphic data with the content of the
memory of the RFID inlay.
Positioning module for graphic personalization elements
–– Working area:						210x297 mm
–– Accuracy of positioning:			 +/- 0.1 mm
–– Movement speed:					0.1 m/s
–– Weight of positioned elements: 1.5 kg
Automatic optical inspection module:
–– Resolution:						0.2 mm
–– Control area:						12.7 mm line
–– Control range:						text, graphics
Computer control module:
–– Structure:							PC+PLC
–– Communication:					Ethernet (Modbus TCP)
–– User interface:						Windows 7 software
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