
RECEPTENBAND

De MIW receptenband is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de levensmiddelen
industrie waar tot maximaal tien componenten handmatig worden afgewogen. Na het
afwegen van een recept kan de band worden gestart zodat het materiaal direct in een
wasser en/of menger wordt gestort en het systeem klaar is voor de volgende batch.

Een recept kan eenvoudig worden gekozen door het nummer in te voeren of door de
database te scrollen. Het weegdisplay toont achtereenvolgens de naam van ieder
component en het target gewicht. Middels een 16 segment ledbar kan de operator
eenvoudig de juiste hoeveelheid materiaal afwegen waarna automatisch de volgende
component wordt weergegeven. 
De uitgebreide software heeft de mogelijkheid om een productie plan in te voeren of te
downloaden zodat geheel zonder papier kan worden gewerkt. Daarnaast worden de
weegresultaten van iedere batch tegen datum, tijd en operator opgeslagen.  

Eigenschappen:
- Volledig RVS constructie met IP66 afdichting van motor en behuizingen
- Opslag van 200 recepten, ieder met maximaal 10 componenten
- Resultaten van iedere batch worden opgeslagen
- Opslag van productie plan met maximaal 100 recepten
- Verbruik van iedere afzonderlijk component wordt geregistreerd in 3 afzonderlijke

totalen (bijvoorbeeld te gebruiken als dag-, week- en maand totaal)
- Controller met helder LCD display (backlight) en 16 segment ledbar



Technische specificaties:

Materiaal: RVS AISI304
Afdichting: IP66 / IP69
Capaciteit: 200 x 0.02kg
Voeding: 230VAC, 6A 
Motor: Interrol 138i, 0.75kW, RVS, voorzien van PU antislip coating
Band: PU, foodgrade, blauw, bandsturing via middensnaar
Bandsnelheid: 0.29m/s nominaal. +/-25% door instelling frequentieregelaar. Start /

stop intervallen mogelijk
Database setup: Via toetsenbord of PC software Wedge
Communicatie: PC RS232 of USB poort. Optie: WLAN via access point

Afmetingen:

Andere afmetingen en uitvoerhoogte op aanvraag beschikbaar
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