V2064
Linha de controle de peso FARMACIA · COSMÉTICA
Equipamento contínuo de controle de peso auto padrão,
específico para setores com alta exigência de padrões de
qualidade, como as indústrias farmacêutica e cosmética.
Alta precisão na pesagem, oferecendo alto desempenho
pela tecnologia de transmissão de dados com as mais
rigorosas tolerâncias de produção.
Equipamento totalmente modular com sistema de ajuste
de altura e mudança de transportadores de forma simples e rápida.

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 300

Temporização de rejeito		

Sim

Precisão				

Desde ± 0,1 g

Temperatura de trabalho		

0-40 ºC

Escala de leitura

Desde 0,01 g

Base reforçada anti-vibrações		

Sim

Formatos de memória 		

Até 900 		

Material fabricação 			

Aço inoxidável

Tela LCD-LED color			

Táctil de 12”

Autotara				

Sim

Proteção				

IP54

Dimensões dos transportadores

Adaptadas as aplicação

Peso máximo a controlar		

Até 0,5 kg

Parada de emergência		

Sim

		

Dimensões

Rejeitos

Empurrador

Basculante simples ou
duplo

Desvio lateral

Sopro de ar

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

Conexões Ethernet, RS-232 y RS-485
Controle de acesso por usuários
Auditoria
Auto tara

Controle de nível da caixa de rejeitos

Ajuste dinâmico em produção

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

Controle paradas de produção

Proteções (Proteções contracorrentes de ar, para segurança, etc.)
Sinalização luminosa e/ou acústica
Porta conexão USB
Impressora de dados
Proteção IP65
Leitor código de barras
Pés niveladores
Sensórica adaptada al producto

Controle de produção
Comunicação remota para manutenção a distancia
Sistema PID (FEEDBACK)
Multipistas
Software para melhorar o rendimento e rentabilidade do cliente
Controle total que todos os produtos foram processados corretamente
Sistema para evitar paquetes furtivos
Em acordo com Norma Diretiva MID

Bancada independente
Braço articulado para Painel de controle
Alimentação elétrica conforme disponibilidade do cliente
Listado automático de impressão
Conexão para central de coleta de dados DATAHUB WEB, MOD BUS TCP IP + LT
Versión 2

* Varpe oferece a possibilidade de adaptar as especificações padrão aos requisitos de cada cliente
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