The power of intelligence

◆ Stuksweging,
controleweging, tellen
en productierun
functies op drie
niveaus
◆ Geavanceerd weegbrug
programma met
complete database
◆ Uitgebreid programma
om recepten te
formuleren met 300
PLU’s
◆ Ongekend, grafisch
display voor maximale
flexibiliteit en
gebruiksgemak
◆ Seriële poort, Etherneten Fieldbus aansluiting;
elektronische
archivering
(alibigeheugen) is
optioneel beschikbaar
◆ R.v.s. versie verkrijgbaar
voor IP67-toepassingen
(E1210)

E1205/E1210
Indicatoren

The power of intelligence
Wanneer u efficiënter
beheer van uw
weegapparatuur,
lagere kosten en een
hoger
productieresultaat
wilt, dan is Evolution™
de juiste keuze.
Deze intelligente indicatoren zijn
ontworpen om gegevens te
analyseren, op te slaan, weer te
geven en te verzenden tussen
verschillende toepassingen en via
netwerken, zodat u meer inzicht
heeft in uw bedrijfsvoering.
De E1205 en de E1210 zijn
geavanceerde multifunctionele
modellen, ontworpen voor
maximaal gebruiksgemak die u
alle flexibiliteit en
aansluitmogelijkheden bieden
die u nodig heeft voor het
beheer van de weegprocessen
binnen uw bedrijf.

◆

Verhoog uw winstgevendheid
De E1205 en de E1210 bieden u
de kracht om uw winstgevendheid
en rendement te verbeteren op het
gebied van talloze weegprocessen
in de voedselverwerkende
industrie, farmaceutische industrie,
chemische industrie, logistiek,
mijnbouw, afvalverwerking,
metaalindustrie en techniek.

◆

Maximaal gebruiksgemak
Met vijf functietoetsen om de
configuratie en bediening te
regelen, leveren de indicatoren
snelle, foutloze resultaten. Het
alfanumerieke toetsenbord is
ideaal voor incidenteel gebruik.
U kunt ook een pc-toetsenbord
aansluiten voor regelmatige
gegevensinvoer.

◆

Geavanceerde multifunctionaliteit
De optimale oplossing voor
stuksweging, procescontrole,
controleweging, tellen en
totaliseren.

◆

Waterdicht IP67-model
De r.v.s. E1210 -versie is geschikt
voor IP67-toepassingen en biedt
dezelfde functionaliteit als de
E1205.

◆

Weegbrugbeheer
De indicatoren maken beheer en
bediening van uw weegbrug
mogelijk. Dankzij een uitgebreide
database kunt u voertuigen,
materialen, leveranciers en klanten
volgen.

◆

◆

Probleemloze receptformulering
Zelfs ingewikkelde receptroutines
kosten geen moeite.
De indicatoren beschikken over
100 recepten met elk maximaal 20
stappen, plus 300 PLU’s om
ingrediënten in op te slaan.

Ongekende aansluitmogelijkheden
Met de aansluiting voor maximaal
12 loadcellen voldoen de E1210
en de E1205 aan de meeste
weegvereisten. Deze indicatoren
kunnen tevens een tweede
weegschaal bedienen.
De 3 interne 230 V-uitgangen
kunnen worden uitgebreid tot 16
ingangen/uitgangen.

◆

Flexibele communicatie
Voor communicatie met printers,
pc’s en andere apparaten zijn de
indicatoren standaard voorzien van
twee seriële poorten en Ethernet
aansluiting. Twee extra seriële
poorten en een Fieldbus
aansluiting kunnen worden
toegevoegd.

◆

Minder stilstand – lagere kosten
Het intelligente ontwerp en de
servicetools op de pc zorgen voor
snelle installatie en configuratie,
minder stilstand en eenvoudige
upgrading.

◆

Productieruns beheren
Met productieruns op drie niveaus
heeft u alle verpakkingshandelingen
onder controle.

◆

Flexibele setpoints
Maximaal 16 volledig
configureerbare setpoints bieden u
alle flexibiliteit die u nodig heeft
om een uitgebreide reeks
processen en formuleerroutines te
beheren.

◆
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Telkens weer nauwkeurige
resultaten
De E1205 en de E1210 zijn de
meest gebruiksvriendelijke
indicatoren op de markt.
Van eenvoudige weging tot
procesbeheer, het grafische display
geeft de resultaten en
aanduidingen bij elke stap duidelijk
weer.
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