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BATCH1 3590E/CPWE mérlegműszerprogram egy összetevő adagolásához  
 

 

 

Szoftver 3590E és CPWE mérlegműszerhez, egy 
összetevő adagolásához a betöltéssel (hasznosítható 
tölcsérek, silók vagy nagy zsákok töltéséhez, vagy a 
kezelőnek a kézi adagoláshoz) vagy kiürítéssel (hasznos az 
egyenlő súlyú anyagok mennyiségének elosztására vagy 
pontos mennyiségek kivonására a silóból, valamint az 
újratöltés kezelésére). Adatbázis 500 recepthez. 
 
Funkciók 
 Választható adagolási mód a kiürítés, az automatikus 

vagy az irányított kézi betöltés között. 
 Az adagolás kezelése különböző mérlegekkel 

(legfeljebb 4 független). 
 A termelési program kezelése négyféle formula szerinti 

sorrendben, a formula automatikus kiválasztásával és a 
mérleg automatikus változásával. 

 A térfogatmérő kezelése literenkénti adagolásra. 
 A tára értékének ellenőrzése az adagolás kezdetén; a 

táraértékek minden formulára programozhatók. 
 Az adagolási adatok automatikus nyomtatása. 
 A fogyasztás tárolása és nyomtatása. Az adatok gyors 

visszahívása a billentyűzetről. 
 Az utánhullás súlyának automatikus korrekciója. 
 A programozható adagolási ciklusok ismétlése; 

végtelen ciklus funkció. 
 Toleranciavizsgálat az adagolt súlyon, irányított 

korrekcióval a kijelzőn. 
 A maximális adagolási idő ellenőrzése. 
 Riasztáskezelés a kijelzőn. 
 Adatbázis 500 formulának cél, sebességváltozási 

küszöbérték, utánhullás, +/- tolerancia, minimális tára 
és maximális táraértékek, 2 alapjelérték a 2 kimenet 
aktiválásához.  

 START / RESTART adagolás, PAUSE / RESET ciklus 
és kijelzés / kiválasztási formula. 

 Az adagolási cél gyors átkapcsolása egy jelszóval. 
 Az adagolási adatok gyors kijelzése és kiválasztása.  
 START / RESTART adagolás, PAUSE / RESET ciklus 

a külső bemeneteken keresztül. 
 Két adagolási sebesség (gyors és lassú) kezelése, fix 

kontaktú kimenettel vagy programozható időközű 
ráindítással. 

 Receptválasztás 2 db beépített bemeneten keresztül. 
 A "Fine" adagoló érintkező folyamatosan vagy 

szakaszosan működik (jogging). 
 Bemenetek és kimenetek programozható funkciókkal. 
 Analóg kimenet (opciós), lehet a súllyal vagy az 

adagolási sebességgel arányos. 
 Soros kommunikációs protokoll a receptek, a termékek 

programozásához és a ciklus kezeléséhez. 

  Külső Profibus interfész (opcionális), a 
formulák programozásához és a ciklus kezeléséhez. 

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

 
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 

  

BATCH1 Szoftver egykomponensű adagolási rendszerekhez a betöltéshez és kiürítéshez.  

 


