DYNAMICZNE WAGI KONTROLNE DWT/HL/HPW
data wyd. 29-01-2016

Wagi serii DWT/HL/HPW są zaawansowanymi
urządzeniami wagowymi zapewniającymi
bezawaryjną i stabilna pracę. Wagi zapewniają pełną
kontrolę wagową produkowanych wyrobów oraz dzięki
zastosowanemu detektorowi metali, prowadzona jest
kontrola towarów pod względem zanieczyszczeń
metalicznych mogących się pojawić w produkowanych
wyrobach. Urządzenia tego typu zapewniają pełna
kontrolę wyrobów oraz są zgodne ze standardem
HACCP wykorzystywanym w wielu zakładach
produkcyjnych.
Układ sterowania oparty jest o system operacyjny
Windows Embedded oraz moduł bazodanowy SQL
Serwer.
Maszyna jest dedykowana przede wszystkim dla
klientów wymagających dużej niezawodności oraz
szybkości pracy. Możliwość dopasowania urządzenia
do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta
zapewnia duże spektrum zastosowań tego typu wag.
Zastosowany komputer przemysłowy przeznaczony
jest do pracy w trudnych warunkach,
a współpraca ze specjalna wersją systemu operacyjnego Windows czyni tę platformę stabilną przy zachowaniu odpowiedniej
parametrów pracy. Graficzny panel zapewnia intuicyjną obsługę, która została doceniona przez personel obsługujący
urządzenie.
Przeznaczenie:
Wagi te są przeznaczone do kontroli pojedynczych ładunków o masie do 7,5kg. Oprogramowanie wagowe umożliwia kontrolę
towarów zgodnie z wewnętrznymi wymaganiami danego odbiorcy lub zgodnie z obowiązująca Ustawą o Kontroli Towarów
Paczkowanych. Urządzenia posiadają atest spożywczy PZH oraz są zgodne ze standardem HACCP.
Główne zastosowania: przemysł rolno-spożywczy, przemysł chemiczny, przemysł farmaceutyczny, przemysł mięsny, przemysł
rybny.
Współpraca z urządzeniami dodatkowymi:
Funkcje:
Waga przystosowana została do współpracy z urządzeniami
ź Kontrola towarów zgodna z KTP,
dodatkowymi będącymi opcjonalnym wyposażeniem
ź Kontrola towarów zgodnie z wewnętrznymi kryteriami
urządzenia oraz urządzeniami linii technologicznej.
klienta,
Zastosowany układ I/O zapewnia duże możliwości
ź Zbieranie danych o ważonych towarach,
konfiguracyjne i pełne zintegrowanie wagi z istniejącą linią
ź Definiowanie poziomów dostępu dla poszczególnych
produkcyjną.
użytkowników,
ź Dyskryminacja towarów wadliwych wagowo,
ź Współpraca z dozownikiem w układzie sprzężenia
ź Rozbudowane statystyki prowadzone w czasie
zwrotnego,
rzeczywistym,
ź Obsługa skanera kodów kreskowych,
ź Wbudowany miernik wydajności linii,
ź Wydruk na drukarkach termicznych, atramentowych lub
ź Raporty generowane automatycznie zgodne z trybem
etykieciarkach,
wagi,
ź Możliwość sterowania przenośnikami linii technoloź Eksport raportów do formatu PDF,
gicznej,
ź Możliwość współpracy z innymi urządzeniami w linii
ź Możliwość zdalnego sterowania,
technologicznej,
ź Archiwizacja ważeń na zewnętrznym komputerze
ź Możliwość zdalnego sterowania wagą,
ź Płynna regulacja prędkości,
ź Autokontrola,
ź Współpraca z systemami komputerowymi.

Dane techniczne:
Obciążenie maksymalne
Dokładność odczytu
Zakres tary
Temperatura pracy
Zasilanie
Stopień ochrony
Wydajność
Prędkość
Wyświetlacz

DWT/HL 600 HPW

DWT/HL 1500 HPW

DWT/HL 3000 HPW

DWT/HL 6000 HPW

DWT/HL 7500 HPW
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0° ÷ +40 °C
230V AC 50Hz
IP 55, IP 65
max 180 szt/min
0,1 ÷ 1 m/s
graficzny z panelem dotykowym
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