DIBAL GW-4000

► Klasyfikator produktów zorientowany na ważenie produktów w
trybie ruchomym
► Sortowanie produktów według zaprogramowanych przedziałów
masy
► Konsola z wyświetlaczem graficznym lub ekranem dotykowym
► Projekt modułowy – możliwość dostosowania urządzenia do
różnych rozmiarów produktów oraz do różnych zakresów ważenia

Charakterystyka ogólna:
szybkość działania do 80 paczek na
minutę (szybkość działania zależy od
wielkości, kształtu oraz masy produktu)
8000 PLU
obudowa ze stali nierdzewnej
klasa szczelności od IP-54 do IP-67
podświetlany, graficzny wyświetlacz
LCD z matrycą punktową (rozdzielczość
256 x 64 punkty) lub ekran dotykowy
system menu ułatwiający
programowanie urządzenia
rozmiary produktów do 350(W) x 290(D)
mm
zasilanie sieciowe 230V, 50Hz
temperatura pracy od -10 do +40 C
ciśnienie powietrza w systemie odrzutu
5 bar

Komunikacja:
z komputerem: RS232/RS422, Ethernet
802.11b, bezprzewodowa IEEE 802.11b
oprogramowanie: RMS (konfigurowanie
parametrów, back up informacji), DCS
(statystyczna informacja i raporty)
oprogramowanie umożliwia rejestracje
następujących informacji: ilość paczek na
minutę, całkowita liczba paczek
sklasyfikowana w określonym czasie lub
partii, liczba i % paczek zgrupowanych w
poszczególnych przedziałach wagowych,
całkowita masa produktów
zakwalifikowanych do każdego
przedziału wagowego, całkowita średnia
masa i dla każdego przedziału
wagowego
oprogramowanie umożliwia także
robienie statystyk i zarządzanie
zebranymi danymi

Ważenie:
dynamiczne (do 80 paczek na minutę)
lub statyczne (do 60 paczek na minutę)
zakres ważenia do: 3 kg / 1 g, 6 kg / 2 g,
10 kg / 5 g
możliwość zaprogramowania do 8
przedziałów masy do rozdzielania

Systemy odrzutu:
do 8 systemów odrzutu – możliwość
zbierania produktów w 8 pojemnikach
zgodnie z zaprogramowanymi
przedziałami masy
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