DYNAMICZNE WAGI KONTROLNE DWT/HL/HPC
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Specjalna konstrukcja wagi automatycznej dedykowana do ważenia wafli
nadziewanych kremem. Waga ustawiona za układem nakładającym krem
kontroluje grubość nakładanej warstwy i poprzez układ sprzężenia zwrotnego
utrzymuje dozę na stałym poziomie.
Układ sterowania oparty jest o system operacyjny Windows Embedded oraz
moduł bazodanowy SQL Serwer. Rozmiar wagi może zostać dopasowany do
indywidualnych potrzeb i wymagań klienta. Cały układ sterowania oraz panel
sterowniczy został wyniesiony wysoko co minimalizuje możliwość
zanieczyszczenia oraz ewentualnych uszkodzeń podczas czyszczenia. Transport
wafli odbywa się na o-ringach, przestrzeń pod przenośnikiem jest pusta,
ograniczono w ten sposób możliwość zanieczyszczenia konstrukcji, jednocześnie
ułatwiając czyszczenie wagi.
Przeznaczenie:
Wagi te są przeznaczone do kontroli pojedynczych ładunków (wafle nadziewane)
oraz sterowania układem dozującym krem 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. Wagi opcjonalnie mogą być wyposażone w układ
odrzutu towarów wadliwych wagowo.
Główne zastosowania:
ź przemysł cukierniczy
Funkcje:
ź Kontrola towarów zgodna z KTP;
ź Kontrola towarów zgodnie z wewnętrznymi kryteriami
klienta;
ź Zbieranie danych o ważonych towarach;
ź Definiowanie poziomów dostępu dla poszczególnych
użytkowników;
ź Dyskryminacja towarów wadliwych wagowo;
ź Rozbudowane statystyki prowadzone w czasie
rzeczywistym;
ź Wbudowany miernik wydajności linii;
ź Raporty generowane automatycznie zgodne z trybem
wagi;
ź Eksport raportów do plików PDF;
ź Możliwość współpracy z innymi urządzeniami w linii
technologicznej;
ź Możliwość zdalnego sterowania wagi;
ź Płynna regulacja prędkości;
ź Autokontrola;
ź Współpraca z systemami komputerowymi.

Współpraca z urządzeniami dodatkowymi:
ź Współpraca

z dozownikiem w układzie sprzężenia
zwrotnego;
ź Wydruk na drukarkach termicznych lub etykieciarkach;
ź Możliwość sterowania przenośnikami linii technologicznej;
ź Możliwość zdalnego uruchomienia;
ź Archiwizacja ważeń na zewnętrznym komputerze;
ź Dyskryminator towarów wadliwych wagowo.
Podstawowe dane techniczne:
ź Przemysłowy system Windows Embedded;
ź Komputer przemysłowy dedykowany do pracy w warunkach

przemysłowych;
ź Graficzny ekran dotykowy;
ź Pamięć danych 80 GB;
ź System bazodanowy SQL Serwer;
ź Porty RS232, USB;
ź Interfejs Ethernet;
ź Obsługa wyjść informacyjno - sterujących;
ź Stopień ochrony IP55.

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

DWT/HL 1500 HPC

DWT/HL 3000 HPC

1500 g

3000 g

1g

2g

-1500 g

-3000 g
0° - +40 °C
230V AC
IP 55
max 60 szt/min
0,1-1 m/s
graficzny z panelem dotykowym
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