V2000

Nova gama de controle de peso
A nova gama de controladores de peso da Varpe é a resposta às demandas do mercado em termos de precisão
e preço.
Com uma fabricação robusta e estável, a pesagem
eletrônica avançada, de máxima precisão, software de
última geração e design ergonômico.
A Varpe V2000 responde às necessidades do mercado
em termos de limpeza e acessibilidade, mantendo as
caractéricas de flexibilidade, fácil instalação e posta em
marcha, apostando nas novas tecnologias como a tela
sensível ao toque, sistemas de comunicação.

As pesadoras dinâmicas da Varpe aumentam
os benefícios de sua produção

Nova geração de sistemas de
controle de qualidade

Especificações técnicas
Produção envases / minuto 		

Até 400

Temporização de rejeito		

Precisão				

Desde ± 0,2 g

Motor				Assíncrono e / ou Servo Motor

Escala de leitura

		

Desde 0,1 g

Temperatura de trabalho		

0-40 ºC

Formatos de memória 		

Até 900 		

Material fabricação 			

Aço inoxidável

Tela LCD-LED color			

Táctil de 12”

Altura de trabalho			

600 min. 1200 max.		

Proteção				

IP65

Dim. dos transportadores adaptadas as necessidades da aplicação

Peso máximo a controlar		

Até 10 kg

Parada de emergência 		

Dimensões

Sim

Sim

Rejeitos

Empurrador

Basculante simples ou
duplo

Desvio lateral

Sopro de ar

Divisor de linhas

Progressivo

Opcionais
Diferentes dispositivos de rejeito (empurrador, sopro de ar, desvio lateral, basculante, progressivo, retrátil, divisor de linhas)
Confirmação de rejeito

Listado automático para impressão
Conexão para central de coleta de dados DATAHUB WEB, MOD BUS TCP IP + LT
Conexiones Ethernet, RS-232 y RS-485

Caixa de rejeitos com chave

Controle de acesso por usuários

Controle de nível da caixa de rejeitos

Auditoria

Opções de manuseio de produtos (guias laterais, guias de produtos, bandas
laterais e superiores)

Auto Tara

Proteções (Proteções contracorrentes de ar, para segurança, etc.)
Possibilidade de pesagem até 20 kg
Sinalização luminosa e/ou acústica
Porta conexão USB
Impressora de dados
Proteção IP66
Base reforçada anti-vibrações
Leitor código de barras

Ajuste dinâmico em produção
Controle paradas de produção
Controle de produção
Comunicação remota para manutenção a distancia
Sistema PID (FEEDBACK)
Multipistas
Controle total que todos os produtos foram processados corretamente
Em acordo com Norma Diretiva MID

Variação de velocidade automático
Pés niveladores
Bancada independente
Braço articulado para Painel de controle
Alimentação elétrica conforme disponibilidade do cliente
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* Varpe oferece a possibilidade de adaptar as especificações padrão aos requisitos de cada cliente
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