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BATCH 3590E/CPWE mérlegműszerprogram több összetevő adagolásához  
 

 

 

Több összetevő automatikus adagolásához készített belső 
program, így a 3590E és a CPW mérlegműszer családokkal 
adagoló mérleg készíthető. Adatbázis kezelés 100 művelet, 500 
recept, 12 összetevő közvetlen kezelése relé vezérlő 
kimeneteken keresztül. Teljes mértékben programozható 
nyomtatási képek. 
 

Funkciók 

• adagolás kezelése több mérlegen (legfeljebb 4 egymástól 
független mérleg), automatikus mérleg váltással adagolás 
közben. 

• Adagolás indulása előtti tára ellenőrzés receptenként 
programozható tára értékkel. 

• Automatikus újra számítása az összetevők mennyiségének 
az adagolni kívánt mennyiség megadásakor. 

• Automatikus nyomtatása az adagolási adatoknak. 

• A fogyasztás tárolása és nyomtatása. Az adatok gyors 
visszahívása a billentyűzetről. 

• Után hullás automatikus korrigálása 

• Programozható adagolási ciklus ismétlési szám vagy 
folyamatos ismétlés. 

• Tolerancia teszt az adagolási mennyiségen, egyszerű üzenet 
a korrekció elvégzéséhez. 

• Maximum adagolási idő ellenőrzés és riasztás kezelés. 

• Riasztáskezelés a kijelzőn. 

• Teljes mértékben programozható nyomtatási kép, mindegyik 
ACSII nyomtatóval kompatibilis, a soros porton keresztül 

• Adatbázis: 100 termék/művelet, melyek a következők 
lehetnek 
- Automatikus beadagolás 
- Manuális beadagolás, jelző lámpa vezérlés lehetőséggel 
- Teljes vagy részleges kiadagolás 
- Frakcionált kiadagolás, teljes mennyiség egyenlő 
adagokban történő kiadagoláshoz 
- Időzítő, keverő, égő, aprító meghatározott ideig történő 
bekapcsolásához. 
- Pause, lehetőséget ad a kezelő számára manuális művelet 
elvégzésére 
- Manuális mérés, manuálisan beadagolt súly. 

• Adatbázis: 500 recept; mindegyik recept legfeljebb 20 
összetevőt/műveletet tartalmazhat. 

• A műveletek és a receptek programozhatóak manuálisan a 
mérlegműszerről vagy PC-ről (Dinitools).  

• START / RESTART adagolás, PAUSE / RESET ciklus a 
külső bemeneteken keresztül. 

• Receptválasztás külső bemeneteken keresztül. 

• Két adagolási sebesség (gyors és lassú) kezelése, fix 
kontaktú kimenettel vagy programozható időközű 
ráindítással. 

• A "Fine" adagoló érintkező folyamatosan vagy szakaszosan 
működik (jogging). 

• Az anyagszintek kezelése a "minimális szinten" és a 
"maximum" szinteken keresztül. 

• Bemenetek és kimenetek programozható funkciókkal. 

• Analóg kimenet (opciós), lehet a súllyal vagy az adagolási 
sebességgel arányos. 
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Nyomtató funkciók: 
Programozható nyomtatási kép billentyűzetről vagy 
PC-ről (Dinitools szoftveren keresztül). 30 
nyomtatási formátumot tartalmaz a különböző 
funkciókhoz (Nyomtató gomb, Összegzés, 
Össztermék, rész összegzés, általános összegzés); 
Minden egyes nyomtatási formátum max 2048 
pozícióból áll, amik ASCII kódokból vagy előre 
konfigurált nyomtatási blokkokból áll (Cég név, bruttó 
súly, tára súly, nettó súly, összegzett súly, termék 
leírás, dátum és idő, stb). 

 

• Soros kommunikációs protokoll a receptek, a termékek 
programozásához és a ciklus kezeléséhez. 

• Opciósan kérhető hozzá Bluetooth-os 
kapcsolat, a műveletek és receptek gyors vezeték nélküli 
programozáshoz PC-ről vagy PDA-ról. 

 

DINITOOLS szoftver 
A Dinitools-nak köszönhetően, programozhatjuk a set-up 
paramétereit és az adatbázist, valamint szerkeszthetjük a 
nyomtatási képet gyorsan és egyszerűen. Dinitools valamint 
egyszerűen hozhatunk létre új mérőrendszert és lehetőség van 
gyorsan visszaállítani az eredeti konfigurációst 

 

Rendelhető verzió 
 Kód Leírás 

  

BATCH Szoftver több komponenses adagoló rendszerekhez. Adagolás betöltéssel vagy kiürítéssel.  

 


