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METAL DETECTION
& CHECKWEIGHING
Η συγκεκριμένη λύση σας προσφέρει
καλύτερη διαχείριση του χώρου
παραγωγής, μεγαλύτερη εργονομία,
υψηλότερη απόδοση παραγωγής
και βέβαια, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα
είναι ότι σας προσφέρει τα πιο υψηλά
standards ασφάλειας του παραγόμενου
προϊόντος και κατ’ επέκταση απόλυτη
εγγύηση της καλής εικόνας της
επιχείρησής σας.
Επιπρόσθετα είναι ιδανική λύση
σε περίπτωση συχνής εναλλαγής
παραγόμενων προϊόντων.

X-RAY & CHECKWEIGHING
Όταν ο ακριβής έλεγχος ζύγισης συναντά
την υψηλότερη ευαισθησία ανίχνευσης
με σύστημα X-Ray, τότε το αποτέλεσμα
είναι κορυφαίο.
Μια λύση compact που σχεδόν εξαλείφει
το ανθρώπινο λάθος και μειώνει πραγματικά
στο ελάχιστο την πιθανότητα οποιασδήποτε
αστοχίας.

CUSTOMER
CARE
Compliance
Η ομάδα τεχνικών μας γνωρίζει όλες τις
προδιαγραφές που χρειάζεται να τηρείτε,
για να έχετε εξασφαλισμένη ποιότητα
προϊόντος και καλή σχέση με τον καταναλωτή.

Checkweigher
Systems

Expertise
Οι τεχνικοί μας εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται
συνεχώς στα κεντρικά της Mettler-Toledo, για να
είναι η τεχνογνωσία μας απόλυτα εναρμονισμένη
με το επίπεδο τεχνολογίας Mettler-Toledo.

After Sales Support
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Διασφαλίζουμε την καλύτερη δυνατή υποστήριξη,
προσφέροντας ολοκληρωμένα συμβόλαια συντήρησης
με πολλαπλές δυνατότητες λύσεων, ώστε να μπορείτε
να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο την τεχνογνωσία
και την εμπειρία της ομάδας μας.
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Υψηλής απόδοσης λύσεις δυναμικής
ζύγισης, για όλες τις βιομηχανίες
Όταν η εμμονή στην ακρίβεια συναντά την εξαιρετική ευελιξία για να σας δώσει τον απόλυτο
έλεγχο σε κάθε γραμμή παραγωγής. Δυναμική ζύγιση με απόλυτη ακρίβεια, υπό οποιεσδήποτε
συνθήκες, σύμφωνα με τις δικές σας εξειδικευμένες ανάγκες, ακολουθώντας τα πιο αυστηρά
ευρωπαϊκά πρότυπα, τεχνικούς κανονισμούς παραγωγής και περιβαλλοντικής ασφάλειας.

Οι δυναμικοί ελεγκτές βάρους Garvens
της Mettler-Toledo προσφέρουν:
• Tailor made εφαρμογές
σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες
χωρίς να θυσιάζονται τα υψηλά
standards ακρίβειας και αξιοπιστίας
• Ειδικό εξοπλισμό για πολύ απαιτητικές
και δύσκολες συνθήκες περιβάλλοντος
(for wet and harsh environments
with sealing up to IP69K)
• Δυνατότητα on line σύνδεσης
για εξ αποστάσεως συντήρηση
και επιδιόρθωση
• Τυποποιημένη εφαρμογή
των "Tesco/M&S retail specifications"
για να είστε εναρμονισμένοι
με τις απαιτήσεις των μεγαλύτερων
λιανεμπόρων του κόσμου
• Αυτόματη λειτουργία ρύθμισης
νέων προïόντων
• Αναλυτική καταγραφή στατιστικών
με αυτόματο υπολογισμό ΤU-1
percentage
• Total Process Control, με πάνω από δέκα
διαθέσιμα πρωτόκολλα επικοινωνίας,
για πλήρη υποστήριξη Industry 4.0,
με την πιο ολοκληρωμένη σουίτα
εργαλείων συλλογής δεδομένων

Λογισμικό ProdX

HIGH LOAD CHECKWEIGHING

Το λογισμικό ProdX της Mettler-Toledo παρακολουθεί και διαχειρίζεται τα δεδομένα που συλλέγονται
από τα συστήματά της. Υποστηρίζει αυστηρά πρότυπα ποιοτικού ελέγχου, μεγιστοποιεί τη βελτιστοποίηση
παραγωγής και απλοποιεί τη λειτουργία γραμμής.

• Αποκλειστικά σχεδιασμένοι για προϊόντα
μεγάλου μεγέθους και βάρους

Διασυνδεσιμότητα

• Modular (αρθρωτός) σχεδιασμός
για εξειδικευμένες εφαρμογές

Αποκτήστε πρόσβαση στα δεδομένα σας από οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας
το λογισμικό της Mettler-Toledo ProdX. Τώρα μπορείτε να αποκτήσετε απομακρυσμένη πρόσβαση
σε όλες τις λειτουργίες του ProdX:

• Με λειτουργία stop/alarm ή δυνατότητα
σύνδεσης με εξωτερικό σύστημα απόρριψης

Παρακολουθήστε όλα τα συμβάντα και λάβετε άμεσες ειδοποιήσεις
Παρακολουθήστε την ορθή λειτουργία των συστημάτων σε πραγματικό χρόνο
Διαχειριστείτε όλες τις ρυθμίσεις
Δημιουργία και προβολή όλων των αναφορών και των αρχείων καταγραφής συμβάντων

• Εξειδικευμένες εφαρμογές για τη «βαριά»
βιομηχανία, προσφέροντας 100% έλεγχο βάρους
μεμονωμένων συσκευασιών μεγάλου βάρους

• Πληθώρα επιλογών συστημάτων απόρριψης
ανάλογα το προϊόν και την εφαρμογή

Σας βοηθά να διαχειριστείτε την παραγωγή και την απόδοση της γραμμής, την ποιότητα και τη συμμόρφωση
των προϊόντων σας, αλλά και να διαχειριστείτε όλα τα δεδομένα άμεσα και αποτελεσματικά από το γραφείο σας.

CHAIN CHECKWEIGHING
• Σχεδιασμένοι για απαιτητικές εφαρμογές
ειδικών προϊόντων που απαιτούν
διακίνηση με αλυσίδα

Οι λύσεις μας εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς της σύγχρονης βιομηχανίας

• Υψηλή ταχύτητα ροής που φτάνει τα 800ppm
Φάρμακα

Καλλυντικά

Τρόφιμα

Χημικά

∆ομικά

• Αξιοπιστία σε βάθος χρόνου
• Ανοξείδωτη κατασκευή, κατάλληλη
για τρόφιμα και προϊόντα που απαιτούν
υψηλά standards υγιεινής
• Δυνατότητα ATEX σχεδιασμού και
εγκατάστασης για εύφλεκτα υλικά

Απεριόριστες δυνατότητες
για απεριόριστες εφαρμογές

• Πλήρης παραμετροποίηση ρυθμίσεων
ελέγχου βάρους

PERFORMANCE CHECKWEIGHING
• Για κάθε τύπου προϊόν που διακινείται
με ταινία μεταφοράς
• Εξολοκλήρου κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο
χάλυβα, επιδεικνύοντας υψηλή αντοχή στον χρόνο

PHARMA CHECKWEIGHING

• Υψηλή ακρίβεια ζύγισης με πιστοποίηση MID

• Εξειδικευμένες επιλογές για φάρμακα,
παρέχοντας την απόλυτη ασφάλεια
στα προïόντα σας

• Κατάλληλοι για οποιουδήποτε μεγέθους προϊόντα

• Ακρίβεια που φτάνει τα 0,01γρ

• Σταθερός και ανθεκτικός σχεδιασμός,
με δείκτη προστασίας έως και IP69K

• Ανίχνευση πληρότητας και σε κάψουλες
και έλεγχος ύπαρξης ενημερωτικού φυλλαδίου

• Απόλυτη ευελιξία με αρθρωτό σχεδιασμό για να

• Εξαιρετικές ταχύτητες διακίνησης
έως και 600ppm

• Άριστη απόδοση σε υψηλές ταχύτητες

ταιριάζουν στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε εφαρμογής

