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• Панел за дистанционно управление
• Подаващ винт
• Синхронизация на конвейера
• Подсилен корпус

от 15 гр. до 8 кг IP54 (IP65 опция)

Основни характеристики

Универсално 
решение
Компактно, точно и 
рентабилно решение 
за контрол на 
качеството във 
всяка индустрия

Надеждност

Здрава и надеждна, 
тази висококачествена 
система гарантира 
ниски разходи 
за поддръжка.

Лесна за 
управление

Благодарение на 
технологията EasyWeigh® 
няма нужда от 
калибриране или 
обучение.

Сертификати

NEMESIS е компания, 
сертифицирана по 
стандартите 
ISO 9001 и  
OIML R-51.

Иновативната EasyWeigh® технология позволява работа с контролната 

везна без нужда от допълнително калибриране или предварително 

опознаване на продукта за разлика от повечето везни на пазара, 

които работят на принципа „пиково тегло“. 

Контролните везни от серия С са компактно и модулно решение за 

интегриране при намалени разходи за контрол на теглото в края на 

производствената линия. 

Здрави и гъвкави, контролните везни лесно могат да се комбинират с 

метал-детектори, системи за визуален контрол или етикетиращи машини.

Примери за приложение

Oпаковки за паста

Mрежи с плодове

Парчета сирене

Високи и тънки шишета

Спрейове

Опаковки от няколко свещи

Абсорбиращи продукти 
и памперси

Кутии с боя

Бонбони

Лосиони за лице и тяло

Опаковки с тесто

от 15 гр. до 8 кг IP54 (IP65 опция)

Технически спецификации

Капацитет от 15 гр. до 8 кг

Интервал на скала “e”

Резолюция на дисплея “d”

Точност(3σ)

Производителност

Скорост на лентата

Консумация на енергия

Конфигурация  от 1 до 6 конвейера

IP защита IP54 (IP65 опция)

Височина от 460 мм до 1200 мм

Ширина на конвейера от 90 мм до 456 мм

Дължина на конвейера от 150 мм до 750 мм

Видове конвейери:
Полиуретанова лента
Пластмасови модули
V-образна форма

Падащ ежектор T-образен ежектор Страничен ежектор

АВТОМАТИЧНИ ЕЖЕКТОРИ

• Страничен пневматичен ежектор

• Високоскоростен пневматичен ежектор

• Ежектор за въздушна струя

• Ежектор за въздушна струя с две дюзи

• Пневматичен ежектор

• Падащ ежектор

ИНФОРМАЦИОННИ ПАКЕТИ 

•  7-инчов тъчскрийн контролен панел

•  10-инчов тъчскрийн контролен панел

•  NEMESIS управление на данни

•  Nemesis анализи

•  Интегриран принтер за отчети

•  Светлинна и звукова алармена система

СРЕДСТВА ЗА СИГУРНОСТ

• Проверка на нялагането на въздуха
• Фотоклетка за брак 
• Фотоклетка при пълен кош
• Пластмасов кош за брак
• Кош за брак от неръждаема стомана

СПЕЦИФИКИ НА  УСТРОЙСТВОТО


