
Pro-Nova Control Sp. z o.o.

Dynamiczne ważenie 
kontrolne 

CHECKWEIGHER

ACW-1/500



Dynamiczna kontrola 
produktów paczkowanych

Funkcje: raporty, dyskryminacja towa-
rów poza dopuszczalną tolerancją, staty-
styki w czasie rzeczywistym, współpraca z 
innymi urządzeniami w linii technologicznej, 
transfer danych do systemu nadrzędnego po  
interfejsie Ethernet (opcjonalnie profibus lub 
profinet)

Program ITCHECK E
- Tryb dynamiczny z 1 lub 2 fotokomórkami
- Tryb dynamiczny bez fotokomórek
- Klasyfikacja próbek w jednej do pięciu 
  powiązanych z produktem strefach tolerancji
- Baza produktów, statystyki ważeń

Główne zalety:
Możliwość wyboru produktu, numeru partii oraz wprowadzenia do czterech dodatkowych 
dowolnie nazwanych parametrów. Wyświetlanie sumy wszystkich próbek, wydajności 
linii, średniej masy, odchylenia standardowego, ilości próbek w różnych strefach tolerancji. Baza 
danych do 100 produktów. Konfiguracja wartości zadanej i stref tolerancji.Szybki dostęp do 
produktu poprzez dwucyfrowy numer identyfikacyjny. Możliwość ustawienia m. in. daty, godziny, 
odrzutnika, dodatkowych parametrów. Konfiguracja wydruków, zapisu ważeń do pliku, trans-
misji danych do PC lub pamięci USB.
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Opis urządzenia
Sterowanie wagą
Przemysłowy terminal wagowy 
IT6000E, przystosowany do pracy w 
trudnych warunkach otoczenia (IP65). 
Procesor 32-Bit-ARM, 266 Hz, pamięć 
operacyjna 0,5MB, system operacyjny 
bazujący na wielowątkowym systemie 
Linux. Wyposażony w czytelny wyświe-
tlacz LCD z podświetleniem tła i alfanu-
meryczną klawiaturę foliową  oraz klawi-
sze funkcyjne

Pomiar i sortowanie 
Dynamiczna waga kontrolna oparta na 1 
czujniku tensometrycznym w wykonaniu 
ze stali nierdzewnej, wydajność do 4000 
szt./godz. Sortownik umożliwiający sepa-
rację produktów niedoważonych lub 
przeważonych. Program pracujący 
zgodnie z ustawą o kontroli towa-
rów paczkowanych.  

Konstrukcja
Stabilna konstrukcja z regulacją wysoko-
ści. Rama i poszczególne elementy 
konstrukcji wykonane ze stali nierdzew-
nej. Waga z atestem dla branży spożyw-
czej.  

dynamika i kontrola

Dynamiczne wagi kontrolne typu ACW1 zapewniają automatyczną kontrolę i sortowanie produktów 
paczkowanych znajdujących się w ruchu. Swobodna programowalność terminali wagowych umożliwia 
optymalną współpracę z liniami produkcyjnymi i transportowymi w różnych gałęziach przemysłu. Dyna-
miczne ważenie kontrolne umożliwia pełny nadzór nad jakością całej partii produktów przy różnych 
wydajnościach linii produkcyjnych. Wagi wyposażone w odpowiednie dyskryminatory umożliwiają skutecz-
ne eliminowanie produktów przekraczających wcześniej ustalone progi tolerancji za pomocą jedne-
go lub dwóch odrzutników pneumatycznych.
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Dane techniczne

  N.B. 0122

Przeznaczenie: do szybkich 
legalizowanych pomiarów masy dla 
produktów paczkowanych.
Wykonanie: konstrukcja stal 
nierdzewna/aluminium anodowane 
Oprogramowanie: inteligentny 
terminal wagowy IT6000E  z oprogra-
mowaniem  ITCHECK 
Funkcje: raporty, dyskryminacja 
towarów poza dopuszczalną toleran-
cją, statystyki w czasie rzeczywistym, 
współpraca z innymi urządzeniami w 
linii technologicznej, transfer danych 
do systemu nadrzędnego po  interfej-
sie Ethernet (opcjonalnie profibus lub 
profinet)
Opcje: Transmisja danych przez 
Wi-Fi

Konstrukcja
Klasa OIML
Temperatura pracy
Zasilanie
Wyświetlacz
Klawiatura
Interfejsy

stal nierdzewna / aluminium / tworzywo
XIII(1), Y(a)

+5° ÷ +40 °C
240VAC 50 Hz 

Kolorowy TFT
foliowa IP67

Ethernet, USB, RS 232, RS485 I/O

Dane techniczne:

Działka legalizacyjna
Działka elementarna
Działka elementarna rozszerzona
Obciążenie minimalne 
Zakres tary
Prędkość przenośnika

500 g
2 g
0,5 g
0,1 g
 10 g

-500 g
1,1 m/s

ACW-1 / 500


	001 ACW1_500 ogolny okladka 2018
	002 ACW1_500 ogolny STR2opcja4
	003 ACW1_500 ogolny STR3opcjapop1
	004 ACW1_500 ogolny STR4opcja

