Wagi serii 4Y
Optymalizacja, dokładność, bezpieczeństwo

Seria 4Y

Doważanie

Dozowanie

Recepturowanie

Innowacyjny system adiustacji
Nowy system 2-punktowej adiustacji gwarantuje najwyższą
dokładność pomiaru oraz minimalizuje błędy liniowości, dając
pewność wiarygodnych wyników w pełnym zakresie ważenia.

Niezrównana dokładność pomiarów
Nowoczesny procesor serii Tegra oraz innowacyjne rozwiązania
adaptacji filtrów do warunków pracy zapewniają doskonałą
powtarzalność pracy oraz szybką stabilizację wyniku.

Nowe możliwości zarządzania danymi
Zwiększenie pamięci wagi do 32 GB umożliwia zapis danych
z ważeń w postaci zaawansowanych raportów oraz obrazów
wykresów czasowych i statystycznych.

Najwyższa powtarzalność i zgodność z USP
Najwyższa dokładność ważenia i powtarzalność rzędu sd ≤ 1d
oraz zgodność z wymaganiami USP (roz. 41 i 1251) to nowy
wyznacznik jakości pomiarów masy.

Wbudowany jonizator antystatyczny
Wbudowany w wagi serii XA 4Y jonizator antystatyczny pozwala
na uzyskanie równowagi ładunków elektrycznych w komorze
ważenia po umieszczeniu w niej próbki.

Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Bezprzewodowa komunikacja pomiędzy terminalem wagi
a jednostką ważącą umożliwia eksploatację wag w komorach
laminarnych i dygestoriach.

Obsługa mobilna
Standard Wireless Connection oferuje możliwość przesyłu
danych z wag do urządzeń mobilnych z systemem iOS i Android.

Bezpieczeństwo danych
Pamięć ALIBI gwarantuje bezpieczeństwo poprzez
automatyczną rejestrację pomiarów oraz możliwość
analizowania zapisanych danych.

Statystyki

Ważenie różnicowe

Odchyłki procentowe

Kalibracja pipet

Liczenie sztuk

Optymalizacja pracy
w laboratorium
Adiustacja
dokładność w każdych warunkach
Automatyczna adiustacja gwarantuje dokładność dla każdego
procesu ważenia. Odbywa się ona w określonych odstępach czasu lub
w wyniku zmiany temperatury. Nowością jest opcja harmonogramu,
umożliwiająca planowanie czasu adiustacji, jej typu (wewnętrzna,
zewnętrzna) oraz wzorca jakim ma być wykonana.

Adiustacja automatyczna

System
Dual Point Adjustment
Innowacyjny system 2-punktowej adiustacji gwarantuje
najwyższą dokładność pomiaru oraz minimalizuje błędy
liniowości, dając pewność wiarygodnych wyników w pełnym
zakresie ważenia.
Dual Point Adjustment monitoruje dokładność wskazań
wagi, dzięki czemu są one zawsze precyzyjne, niezależnie
od zmian warunków pracy. System DPA jest integralną częścią
wag XA 4Y i XA 4Y.A.I

Waga przed adiustacją (błędy liniowości)
Waga po adiustacji w dwóch punktach pomiarowych

Szybkość i dokładność
bez kompromisów
Wagi 4Y wyposażone w nowoczesny procesor, oferują nowe możliwości
szybkości pracy, zapewniając krótki czas stabilizacji wyniku przy
odpowiedniej powtarzalności.
Czas otwarcia komory ważenia to tylko 1 sekunda, a czas ważenia
jest mniejszy niż 5 sekund. Dla pomiarów z dokładnością 0,1 mg czas
ważenia wynosi ok. 2,5 sekundy!

Przykładowa waga dwuzakresowa

Waga bez funkcji Ruchomy Zakres

Waga z funkcją Ruchomy Zakres

XA 220.4Y
XA 52.4Y.A.I
MYA 0,8/3.4Y

~ 2,5s

Czas osiągnięcia stabilnego wyniku

Ruchomy
zakres ważenia
Wagi dwuzakresowe 4Y posiadają funkcję Ruchomego
Zakresu. Rozwiązanie to zapewnia najwyższą
dokładność odważania małych próbek, niezależnie
od wykorzystywanej wartości tary.
Działanie tej funkcji jest w pełni automatyczne.
Dzięki niej możliwe jest bardzo dokładne ważenie
miligramowych próbek w naczyniu o masie
kilkudziesięciu gramów.

Bargraf obciążenia
wizualizacja wskazań wagi

Kontrola
warunków środowiskowych

Graficzny wskaźnik obciążenia wagi przedstawia
procentowy udział obciążenia wagi w odniesieniu
do jej maksymalnego udźwigu.

W wagach 4Y zastosowano unikalne rozwiązanie
kontroli warunków środowiskowych w miejscu
pracy wagi. Monitoring przeprowadzany jest
w czasie rzeczywistym, przy pomocy czujników
pomiarowych wewnętrznych (oraz opcjonalnie
czujników zewnętrznych THB).

Kiedy wzrost masy próbki powoduje przekroczenie
zadanego progu, automatycznie uruchamia się funkcja
Zoom. Powiększa ona określony obszar, skalując
go do szerokości całego bargrafu. Dzięki funkcji Zoom,
użytkownik może obserwować zmiany masy próbki
w dużym powiększeniu.

W zależności od użytych czujników,
system
monitoruje
wartości
temperatury, wilgotności, ciśnienia
i gęstości powietrza. Po wykryciu
zmiany
lub
przekroczeniu
dopuszczalnych progów, system
automatycznie wyświetla informację
na ekranie głównym wagi oraz dzięki systemowi AutoCal - informuje
o konieczności
przeprowadzenia
adiustacji wagi. Każdy odczyt
z
modułu
zapisywany
jest
w pamięci wagi.

~ 4s
~ 8s

Bazy danych
wsparciem procesu ważenia
Cechą charakterystyczną wag serii 4Y są rozbudowane bazy danych.
Wielkość poszczególnych baz jest współdzielona dynamicznie
w obszarze 32 GB pamięci.
Wagi serii 4Y zapewniają
nieograniczone możliwości
zarządzania danymi, umożliwiają
zapis zaawansowanych raportów
i wykresów z serii ważeń.
Opcja importu i eksportu baz
umożliwia łatwe zarządzanie
danymi oraz ich kopiowanie
i archiwizację.

Wideo-poradniki
i instrukcje na ekranie wagi
Dzięki modułowi „Media”, wagi serii
4Y zapewniają
użytkownikom kompleksową pomocw ich obsłudze. Łatwość
dostępu do pomocy kontekstowej pozwala na pełne wsparcie
w pracy z wybranymi funkcjami i aplikacjami.
Pomoc wyświetlana jest bezpośrednio na ekranie wagi
w postaci instrukcji i wskazówek tekstowo-rysunkowych
lub krótkich wideo-poradników, poświęconych wybranym
zagadnieniom.

AutoLevel
kontrola wypoziomowania wagi on-line
Kontrola wypoziomowania to pierwszy wymóg dla dokładnego
ważenia każdej próbki. Każde odchylenie wagi poza tolerancję
poziomu jest natychmiast rejestrowane i pokazywane poprzez
kolorystykę i komunikaty. Mechanizm monitoringu oraz rejestracji
wypoziomowania wagi jest w pełni automatyczny.

Czujniki zbliżeniowe
komfort bezdotykowej obsługi
Specyfika miejsca pracy lub wymagana metodyka badania często
ogranicza ruchy operatora (np. poprzez konieczność używania
skafandrów czy rękawic). W takim przypadku z pomocą przychodzą
czujniki zbliżeniowe, zapewniające bezdotykowy dostęp do określonych
czynności.
Każdy czujnik umożliwia przypisanie do niego dowolnej akcji,
np. otwieranie i zamykanie komory ważenia, tarowanie, zerowanie.
Czujniki zbliżeniowe są dostępne we wszystkich modelach wag serii 4Y.

RadConnect
mobilna obsługa wagi
Aplikacja mobilna RadConnect zapewnia
dwustronną
komunikację
pomiędzy
wagą serii 4Y a urządzeniem mobilnym
z systemem iOs lub Android.
Umożliwia transfer w trybie on-line
różnorodnych danych z wagi (wyniki
pomiarów,
dane statystyczne itp.)
bezpośrednio do tabletu lub smartfonu
użytkownika. Za jego pomocą można
zdalnie uruchamiać w wadze funkcję
tarowania i zerowania oraz zapisywania
wyników ważeń.
Komunikacja z urządzeniem mobilnym
jest realizowana poprzez interfejs Wireless
Connection.

Łączność bezprzewodowa
elastyczność aplikacji wagowych
Zastosowanie łączności bezprzewodowej oferuje możliwość odsunięcia
terminala od komory wagowej nawet na odległość 10 metrów.
Jest to wygodne rozwiązanie podczas używania wag w komorach typu
GloveBox. Akumulatorowe zasilanie terminala zapewnia do 8 godzin
ciągłej pracy.

Kontrola i analiza
procesów ważenia
Autotest
procedury kontrolne
Autotest GLP to w pełni automatyczna procedura kontrolna. Wykorzystuje system
wewnętrznej adiustacji do badania powtarzalności wskazań wagi.
Jest to idealne rozwiązanie stosowane w systemach zarządzania jakością (ISO,
GMP, GLP, USP, ICH Q10, SOP). Autotest GLP szybko i obiektywnie potwierdza
jakość użytkowanej wagi. Raport z procedury jest trwale przechowywany
w pamięci wagi. Użytkownik ma możliwość jego wydruku lub eksportu.

Autotest filtr
diagnostyka ustawień wagi
Wagi serii 4Y posiadają szeroką gamę możliwości optymalizacji ustawień - to jeden z elementów
przystosowania wagi do jej miejsca pracy. Aby ułatwić konfigurację dużej ilości parametrów,
z pomocą przychodzi funkcja Autotest Filtr.
Funkcja przeprowadza automatyczny test wszystkich kombinacji ustawień
pokazując dla każdej z nich czas ważenia oraz powtarzalność.
Po zakończeniu procedury waga wyświetla wyniki
testowanych ustawień, dając użytkownikowi
możliwość wyboru optymalnego ustawienia.

Pomiar najszybszy
najkrótszy czas pomiaru
Pomiar najdokładniejszy
najlepsza powtarzalność
Pomiar optymalny
optymalne ustawienie dla czasu i powtarzalności

SQC
automatyczna analiza danych
Moduł statystyczny SQC jest doskonałym narzędziem do dokładnej
kontroli masy próbek. Analizy mogą być realizowane na etapie produkcji
(limity ostrzegawcze i krytyczne) oraz podczas innych procesów
kontrolnych.
SQC Reports to nowoczesne narzędzie, które gromadzi
i zapisuje w bazie danych informacje o zrealizowanych
badaniach,
ich
numerach,
nazwach,
danych
statystycznych, informacyjnych itp.

Bezpieczeństwo
informacji
Kontrola dostępu
i ochrona danych
Bezpieczna obsługa jednej wagi przez wielu użytkowników bez
obawy utraty indywidualnych danych jest możliwa dzięki opcji
stopniowania praw dostępu do poszczególnych funkcji i nadania
użytkownikom indywidualnych uprawnień.
Cztery poziomy dostępu zapewniają szerokie możliwości nadzoru
nad operatorami oraz ochrony szczególnie ważnych danych.
Dostęp do każdego poziomu jest zabezpieczony indywidualnym
hasłem.

Synchronizacja
i archiwizacja danych
Seria 4Y oferuje możliwość przenoszenia i kopiowania informacji
pomiędzy wagami, niezależnie od ich typu czy dokładności
odczytu. Dzięki opcji eksportu-importu, profile i bazy danych
(użytkowników, produktów, wydruków, receptur, opakowań itp.) mogą
być synchronizowane pomiędzy poszczególnymi wagami.
Wagi serii 4Y zapewniają także możliwość pełnej archiwizacji baz
danych, profili użytkowników oraz danych z pamięci

Alibi Memory
bezpieczeństwo informacji
Alibi Memory to specjalny obszar pamięci wagi, w którym trwale gromadzone są wszelkie
informacje dotyczące pomiaru masy. Zawartość pamięci Alibi można przeglądać za pomocą
darmowej aplikacji komputerowej Alibi Reader.

Personalizacja ustawień
do optymalizacji środowiska pracy
Seria 4Y oferuje możliwość personalizacji wag oraz dopasowania jej ustawień
do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dzięki temu rozwiązaniu operator
może dopasować możliwości funkcjonalne wagi do zakresu wykonywanych
przez siebie badań.
Poszczególnym użytkownikom mogą zostać przypisane indywidualne profile
z wybraną wersją językową, przyciskami szybkiego dostępu, ustawieniami
trybów pracy, filtrami, typami wydruków itp.

Zarządzanie danymi
w systemach informatycznych
Wykorzystanie interfejsu USB umożliwia szybkie kopiowanie
lub przenoszenie wyników pracy (pomiary, raporty, bazy
danych) do komputera. Zarządzanie danymi w wadze jest
również możliwe on-line, poprzez zdalny dostęp do wagi i jej
bazy danych.
Wszystkie procesy ważenia mogą być wspomagane
poprzez zewnętrzne aplikacje komputerowe. E2R SYSTEM
to nowoczesne wielomodułowe oprogramowanie firmy
RADWAG, którego rolą jest kompleksowe zarządzanie
oraz kontrola danych przesyłanych między komputerem
a stanowiskami wagowymi.
System E2R to również wydajne narzędzie do archiwizacji
i analizy wyników ważenia. Głównym elementem systemu jest
baza danych SQL oraz oprogramowanie komputerowe, które
zintegrowane jest ze stanowiskami wagowymi pracującymi
w sieci ETHERNET oraz WiFi na różnych etapach produkcji
w przedsiębiorstwie.

Raporty
i wydruki
Dokumentacja
procesów ważenia
W wagach serii 4Y każdy
proces ważenia
jest zakończony automatycznym wygenerowaniem
odpowiedniego raportu i zapisaniem go w bazie danych.
Dostęp do bazy raportów daje użytkownikowi możliwość
przeglądania, drukowania, eksportowania i archiwizacji oraz dowolnej
konfiguracji raportów ze wszystkich przeprowadzonych ważeń.

Elastyczność
konfiguracji wydruków
Wagi serii 4Y oferują dwa rodzaje wydruków. Użytkownik
ma do dyspozycji generowane według stałego szablonu
wydruki standardowe oraz personalizowane wydruki
niestandardowe.
Wydruk standardowy składa się z trzech sekcji: nagłówka,
danych z ważeń oraz stopki. Zawartość każdej sekcji
może być dostosowywana do potrzeb użytkownika.
Wydruk niestandardowy nie jest ograniczony żadnymi
szablonami i może być dowolnie zaprojektowany przez
użytkownika, zawierać indywidualne dane, sekcje oraz
zmienne.

Wagi serii 4Y współpracują z szeroką gamą
drukarek etykiet oraz skanerów kodów
kreskowych.

Zgodność z wymaganiami

OIML
prawna kontrola metrologiczna

WELMEC 2.3
ochrona oprogramowania

USP, CFR 21
dokładność pomiaru masy

Prawna kontrola metrologiczna to jeden
z elementów państwowego nadzoru nad
przyrządem pomiarowym. Proces ten
stosuje się w przypadku wag posiadających
Zatwierdzenie Typu. Pozytywna ocena
wagi oznacza, że spełnia ona wymagania
prawne, które jej dotyczą.

Oprogramowanie zarządzające aplikacjami
w każdej wadze uwzględnia wszystkie
wymagania w zakresie niezawodności
i ochrony danych.

Dokładność
każdej
wagi
wynika
z zastosowania bardzo stabilnego układu
wagowego, gwarantującego poprawność
działania nawet przy wystąpieniu
zmiennych warunków otoczenia.

Należy przy tym zauważyć, że określone
przez OIML tolerancje w zakresie
dopuszczalnych błędów, jakie może
wykazywać waga, są kilkukrotnie większe
od tych, które gwarantuje GMP RADWAG.

Struktura programu jest zabezpieczona
przed niepowołaną ingerencją poprzez
system haseł i uprawnień. Ustawienia
metrologiczne oraz te dotyczące sfery
użytkowej mogą w każdym przypadku
zostać odtworzone (zweryfikowane).

Sygnał z przetwornika jest odpowiednio
interpretowany poprzez stabilne układy
elektroniczne. W efekcie takich działań
osiąga się bardzo dobre parametry
metrologiczne.
Dokładność
układu
wagowego jest kontrolowana i okresowo
weryfikowana przez tzw. automatyczną
adiustację.

Wizualizacja
i statystyki pomiarów
W wybranych trybach pracy (Statystyka,
SQC) wagi serii 4Y oferują możliwość
tworzenia wykresów z przeprowadzonego
badania.
Umożliwiają
generowanie
wykresów
z pomiarów z wyznaczoną średnią oraz
wykresów rozkładu prawdopodobieństwa
z serii pomiarów. Każdy wykres
można dowolnie skalować, drukować
lub zapisywać do pliku BMP.

Dane
techniczne
Obciążenie maksymalne [Max]
Dokładność odczytu [d]
Minimalna naważka
Minimalna naważka USP
Wymiar szalki
Czas stabilizacji
Adiustacja
Wyświetlacz

Inerfejsy komunikacyjne

UYA 4Y
MYA 4Y

UYA 4Y.F
MYA 4Y.F

MYA 4Y.P

XA 4Y.M

0,8 g - 52 g

2,1 g - 5,1 g

21 g

6 g - 51 g

0,1 μg - 10 μg

0,1 μg - 1 μg

1 μg

1 μg - 5 μg

0,05 mg - 0,4 mg

0,05 mg - 0,2 mg

0,24 mg

0,3 mg - 0,8 mg

0,5 mg - 4 mg

0,5 mg - 2 mg

2,4 mg

3 mg - 8 mg

ø 16 mm, ø 26 mm,
ø 40 mm,
ø 60 mm (do filtrów)

ø 26 mm, ø 50 mm,
ø 100 mm, ø 160 mm

ø 26 mm

ø 30 mm,
ø 50 mm

8 - 20 s

8 - 20 s

10 s

~ 3,5 s

automatyczna
(wewnętrzna)

automatyczna
(wewnętrzna)

automatyczna
(wewnętrzna)

automatyczna
(wewnętrzna)

5,7” kolorowy
dotykowy rezystancyjny

5,7” kolorowy
dotykowy rezystancyjny

5,7” kolorowy
dotykowy rezystancyjny

5,7” kolorowy
dotykowy rezystancyjny

2×USB-A, 2×RS 232, Ethernet,
Wireless Connection,
4×IN/4×OUT (cyfrowe)

2×USB-A, 2×RS 232, Ethernet,
Wireless Connection,
4×IN/4×OUT (cyfrowe)

2×USB-A, 2×RS 232, Ethernet,
Wireless Connection,
4×IN/4×OUT (cyfrowe)

2×USB-A, 2×RS 232, Ethernet,
Wireless Connection,
4×IN/4×OUT (cyfrowe)

Automatyczne drzwi
Kalibracja pipet

–

Ważenie filtrów

–

Wbudowany jonizator

–

–

–

–

–

–

Zeskanuj kod QR,
aby obejrzeć pełną
specyfikację techniczną
wszystkich wag serii 4Y

–

–

–

–

XA 4Y.M.A

XA 4Y.M.A.P

XA 4Y

XA 4Y.A

XA 4Y.F

6 g - 51 g

6 g - 51 g

52 g - 310 g

52 g - 310 g

52 g – 110 g

1 μg - 5 μg

1 μg - 5 μg

0,01 mg – 0,1 mg

0,01 mg – 0,1 mg

0,01 mg

0,3 mg - 0,8 mg

0,3 mg - 0,8 mg

1,2 mg - 14 mg

1,2 mg - 14 mg

2 mg - 3 mg

3 mg - 8 mg

3 mg - 8 mg

12 mg - 140 mg

12 mg - 140 mg

20 mg - 30 mg

ø 30 mm,

ø 26 mm

ø 90 mm ,ø 100 mm ,
ø 80 mm(opcja)

ø 90 mm , ø 100 mm ,
ø 80 mm(opcja)

210 × 254 mm (do filtrów)
ø 90 mm , ø 80 mm (opcja)

~ 3,5 s

~ 3,5 s

2,5 - 4 s

2,5 - 4 s

~5s
30 s (dla filtrów)

automatyczna
(wewnętrzna)

automatyczna
(wewnętrzna)

automatyczna
(wewnętrzna)

automatyczna
(wewnętrzna)

automatyczna
(wewnętrzna)

5,7” kolorowy
dotykowy rezystancyjny

5,7” kolorowy
dotykowy rezystancyjny

5,7” kolorowy
dotykowy rezystancyjny

5,7” kolorowy
dotykowy rezystancyjny

5,7” kolorowy
dotykowy rezystancyjny

2×USB-A, 2×RS 232, Ethernet,
Wireless Connection,
4×IN/4×OUT (cyfrowe)

2×USB-A, 2×RS 232, Ethernet, 2×USB-A, 2×RS 232, Ethernet, 2×USB-A, 2×RS 232, Ethernet, 2×USB-A, 2×RS 232, Ethernet,
Wireless Connection,
Wireless Connection,
Wireless Connection,
Wireless Connection,
4×IN/4×OUT (cyfrowe)
4×IN/4×OUT (cyfrowe)
4×IN/4×OUT (cyfrowe)
4×IN/4×OUT (cyfrowe)
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
wszystkie modele wag

Akcesoria wag serii 4Y
•

Antywibracyjne stoły wagowe

•

Drukarki termiczne i igłowe

•

Przewody do drukarek i komputera

•

Uchwyty do naczynek laboratoryjnych

•

Zestaw do wyznaczania gęstości

•

Dodatkowy wyświetlacz zewnętrzny

•

Mierniki warunków środowiskowych

•

Skanery kodów kreskowych

•

Przystawka do kalibracji pipet

•

Stanowisko do kalibracji pipet

Programy komputerowe
R-Lab

Edytor Etykiet R02

Pipety

Zbieranie, prezentacja
i analiza statystyczna
pomiarów przesłanych
z wag.

Projektowanie etykiet dla wag
wielofunkcyjnych oraz
dla wag w systemach
etykietujących, liczących,
dozujących i recepturujących.

Wyznaczanie błędów
pomiarów objętości pipet
(dozowników), zgodnie
z normą ISO 8655.

E2R Ewidencja

E2R KTP

THB-R

Ewidencjonowanie
ważeń prowadzonych
|na stanowiskach wagowych.

Synchronizacja baz danych
oraz ewidencjonowanie
pomiarów w procesach KTP.

Monitorowanie i rejestrowanie
warunków środowiskowych
w pomieszczeniach.

Pełna oferta oprogramowania dostępna na stronie internetowej www.radwag.pl
Prezentowane oprogramowanie współpracuje wyłącznie z wagami produkcji Radwag oraz nie występuje w wersjach pudełkowych - prezentowane opokowania mają charakter poglądowy.

RADWAG Wagi Elektroniczne

www.radwag.pl

