
             

 

    Vis of vleesweger/sorteerder VC - 70

Checkweger voor vochtige producten met sorteerder  
RVS band aangedreven hogesnelheid weger voor vochtige en kleverige producten.
High speed opnemer/versterker met montageset met bescherming tegen overbelasting.
Waterdicht uitgevoerd en makkelijk te reinigen. Met sorteerder over meerdere staions uit te
voeren.

Data:
Afmetingen platform : diverse
Bandsnelheid weger : 1,25 m/sec     Uittrekunit : 0,8 m/sec
Eindrol diameter : 40 mm 
Aandrijfrol diameter : 80  mm 
Voeding aandrijfrol : 220 VAC 
Ruimte tussen rollen : 650 mm 
Positie bepaler : 1 stuks
Weegbereik : 30- 500 gram    snelheid afhankelijk
Snelheid : tot 100 / min
Uitvoering : RVS 304 of 316
Beschermingsklasse : IP 65



             

 

Technische gegevens:
full-bridge rekstrook krachtopnemers.  
Voeding weegbrug : 5 V DC.
Stroomopname : 75 mA met 4 krachtopnemers  350 Ω 
Nauwkeurigheid : < 0.02 % FS.
Externe voeding : 7,5 - 12 Vdc.    7 – 10 Vac.
Resolutie  : 250.000 delen intern, 99.000 extern
Sample frequentie : 2,5,10,20 Hz per weegsysteem (80 Hz totaal)
Minimaal toelaatbaar signaal niet OIML : 0,1 microvolt   ( 0,4 V  OIML)
Beschermingklasse : IP 67

Opties:
IJkwaardig  klasse III  10.000 delen
printerunit met track en trace software.
PC software Link, softwarepakket om met de weegversterker te communiceren Win95 of 
hoger
Analoog uitgangssignaal 16 bits 4-20mA of 2-10V, vrij programmeerbaar
Externe voeding

Software:  
Het TF-PC basis softwarepakket is eenvoudig te gebruiken. Het systeem is in menu’s 
opgebouwd met hulp tekstinformatie op alle niveaus. Het standaard checkweegcontroller 
pakket kan aangepast worden op de specificaties van uw installatie met speciale wensen 
van de gebruiker.

standaard versie:



             

 

productie overzicht -     productie rapporten
test module -     weegkalibratie module
datum en tijd -     Nederlandse taal
Uitwerpsysteem. -     productie parameters

Batching parameters:
stabilisatietijd -     stabilisatielimiet
automatische tarra -     leeglimiet

Opties: 
handmatige correctie voor producten die uitgeselecteerd zijn.
Somregistratie    printer software    wachtwoord code
PLC communicatie (RS232 of BCD)

Schakelkast:  
In deze kast zijn de I/O modules, motorrelais, railkabel klemmen, kabelgoten en wartels voor
alle ingangen en uitgangen die voor dit proces nodig zijn in op genomen met extra ruimte
voor uitbreiding.

Dichtheidsklasse : IP 67 (kast en touchpanel)

Documentatie:  
Het systeem wordt geleverd met twee binders met daarin opgenomen een Nederlandse ge-
bruiksaanwijzing, aansluitschema's en instructies voor onderhoud.
Ook zijn hierbij geleverd CE verklaring met indien gewenst tegen meerprijs tekeningen van de
geleverde componenten en schakelkast.

Exclusief deze aanbieding:  
Mechanische en elektrische installatie op de plaats van bestemming.
Het installatie werk welke geschat wordt op een volle  werkdag voor 2 personen mits de
werkomstandigheden zijn voorbereid.Elektrische bekabeling tussen weegsysteem en controle
paneel en een goed geaarde stroomvoorziening. Wettelijke ijkkosten volgens NMI tarief.
Een goede luchtvoorziening op de plaats van bestemming.


