WAGA KONTROLNA

SERIA WAG KONTROLNYCH
QC90-2

WIĘCEJ NIŻ
WAGA KONTROLNA

Kontrola wagi z integrowaną
inspekcją wizualną
Zalety
•
•
•
•
•
•
•

Liniowa waga kontrolna z dużą dokładnością
Prędkość do 90 sztuk na minutę
Kontrola wzrokowa do wykrywania produktów luzem i oddzielenia produktów
Container validation (kształt, rozmiar, kolor, orientacja)
Minimalny- oraz tryb ℮-ważenia
WebServices dostępny dla zdalnego dostępu oraz odczytu danych produkcyjnych
Włączony MachineLink – dostęp poprzez jeden ekran dotykowy na wadze kontrolnej lub na maszynie ważącej NEWTEC
Do obu urządzeń - możliwość zmiany dozowania oraz start/stop dla obu maszyn

Zastosowanie
Produkty w torebkach, punetkach, tackach i podobne opakowania

Dostępny WEBSERWIS
dla zdalnego serwisu

SERIA WAG KONTROLNYCH QC90-2
ZALETY

SPECYFIKACJA

• Połączenie wagi kontrolnej
I inspekcji wizualnej
• Wizualna kontrola jakości
• Wykrycie „wycieku”
produktu
• Elastyczny wybór
części odrzutu
• Niezwykle trwały
i dokładny czujnik
obciążenia

Zaprojektowane zgodnie z OIML R51 i
zatwierdzone zgodnie z europejską dyrektywą
w sprawie przyrządów pomiarowych (MID).
Klasa dokładności MID

XIII(1)

e

2g

Waga i wymiary odpowiednich opakowań
Maks waga

5500 g

Min. waga

200 g

Maks. długość produktu

450 mm

Maks. szerokość produktu 350 mm
Maks. wysokość produktu 100 mm
Waga kontrolna Newtec Model QC90-2 z detektorem metali

OPCJE KONFIGURACJI

Odrzut krzyżowy
ekstra

Odrzut kryżowy (CR).
standardowy

Odrzut dolny (DR)
opcjonalnie

Zamykany pojemnik,
odrzut krzyżowy (ekstra)

Zamykany pojemnik
Z odrzutem dolnym
(ekstra)

LINIOWA WAGA KONTROLNA
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Ramię przechwytujące
odrzut (AR)
opcjonalnie

OPROGRAMOWANIE NEWTEC

Przepustowość

do 90 sztuk na minutę

Materiały

Zgodne z przepisami UE
dot. produktów spożywczych

Podłączenie sprężarki

3/8”

Min. ciśnienie

6 bar (0.6 Mpa)

Zużycie powietrza

50 NL/min.

Zapotrzebowanie na
energię
Środowisko pracy

3x230 V lub 3x400 V (N) PE
50/60 Hz 3 kW

Masa urządzenia

Up to 295 kg

• Intuicyjny interfejs
• Możliwość aktualizacji
• Taki sam interfejs na wszystkich maszynach
ważących NEWTEC

5°C-35°C

770
1256

Htech pl Sp. z o.o., Kołłątaja 3c, PL-48100 Głubczyce, tel.: +48 774 710 180, fax: +48 774 710 181, info@htech.pl
www.htech.pl

