
Mierniki do wag

Tryby dozowania:

dozowanie z zadaniem ³¹cznej masy lub liczby cykli

cykliczne dozowanie porcji sk³adników i opró¿nianie (praca ci¹g³a)

masa koñcowa netto/brutto

dozowanie w górê / w dó³

dozowanie ze zwalnianiem 

dozowanie ze stabilizacj¹ i bez stabilizacji wskazañ

opóŸnienie przed nastêpnym sk³adnikiem

dozowanie z opóŸnionym tarowaniem

dozowanie 6 / 8 sk³adników 

dozowanie z opró¿nieniem zbiornika po ka¿dym sk³adniku 

dozowanie z tarowaniem i bez tarowania po starcie

tarowanie przed dozowaniem ka¿dego sk³adnika

wyjœcie START/STOP 

automatyczny start dozowania po opró¿nieniu zbiornika

dozowanie z przerwaniem dozowania i kontynuacj¹

dozowanie w dó³, po osi¹gniêciu minimum - uzupe³nienie zbiornika

zatwierdzenie ka¿dego dozowanego sk³adnika

dozowanie/sortowanie/sygnalizacja 

6 wyjœæ steruj¹cych (max 8) 

baza danych towarów i U¿ytkowników

mo¿liwoœæ zapamiêtania 100 receptur

mo¿liwoœæ pod³¹czenia skanera i etykieciarki

wspó³praca z komputerem
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AXIS Sp. z o.o. 80-125 Gdañsk, ul.Kartuska 375B
tel. +48 58 320 63 01...03, fax 320 63 00

www.axis.pl   e-mail: axis@axis.pl 

ME-02/N/LCDTyp miernika

Iloœæ dzia³ek legalizacyjnych
U³amek b³êdu granicznego wagi (pi)
Dzia³ka odczytowa (d)
Dzia³ka l egalizacyjna(e )
Zakres tarowania
Zakres napiêcia wejœciowego
Najmniejszy dopuszczalny 
sygna³ wejœciowy (DU/e)
Temperatura pracy
Iloœæ pod³¹czonych czujników
Impedancja czujników
Zasilanie czujników
System ³¹czenia czujników          
Stosunek d³ugoœci przewodu do przekroju
Interfejsy

Obudowa- stopieñ ochronny
Wymiary obudowy
Masa
Zasilanie

 

<6000e (3000e na podzakres przy pracy wielozakresowej)
0,5

1, 2, 5, 10 (g, dkg, kg) 
dowolna

pe³ny
  -10÷10mV lub 0÷10mV

0,3uV/e

-10 ÷ +40  C
1÷8

40÷4000W
5V  AC 25Hz

1 czujnik: system 4-przewodowy, 1÷8 czujników: system  6- przewodowy     
75m/mm

- szeregowe (RS232C, RS485, Ethernet, USB), protokó³y: AXIS, Modbus RTU
  - wyjœcia sterowania urz¹dzeniami dozuj¹cymi (transoptory)

  - wyjœcie analogowe 4-20mA, 0-10V (opcje) 

o

2

stal nierdzewna - IP65
236x180x77mm (wykonanie tablicowe: 277x222x81mm)

2,3kg
~230V 50Hz 6VA

MIERNIKI DOZUJ¥CE

Dane techniczne

9001:2009

ISO

Wykonanie standardowe

Wykonanie tablicowe

Mierniki ME-02 s¹ przeznaczone do budowy systemów dozuj¹cych jedno i 

wielosk³adnikowych przy czym do dyspozycji U¿ytkownika przygotowano szereg 

stosowanych w praktyce przemys³owej algorytmów dozowania oraz opcji. 
Poszczególne algorytmy dozowania wyró¿niaj¹ siê:
generaln¹ zasad¹ pracy (dozowanie do pojemnika umieszczonego na wadze, 

dozowanie ubytkowe ze zbiornika umieszczonego na wadze)
sposobem zadawania dozowanych iloœci (wg masy, wg iloœci cykli dozowania)
trybem za³¹czania i wy³¹czania poszczególnych urz¹dzeñ dozuj¹cych (6 lub 8 

dozowników, za³¹czanie pojedyncze lub podwójne, poprzedzone tarowaniem lub bez 

tarowania, opóŸnione lub bez opóŸnienia, z oczekiwaniem na stabilizacjê lub bez 

oczekiwania, z korekcj¹ po przewa¿eniu pierwszego sk³adnika lub bez korekcji)
sposobem opró¿niania (automatyczne lub rêczne)

+
Ponadto mierniki zapewniaj¹ wygodne korzystanie ze standardowych funkcji dla 

tego typu urz¹dzeñ: p³ukanie poszczególnych dozowników,  kalibracjê wskazañ 

masy, sygnalizacjê stanów awaryjnych i automatyczne zatrzymywanie dozowania.
Do po³¹czenia z drukark¹, etykieciark¹ lub sterownikiem PLC s³u¿¹ z³¹cza RS232C 

lub analogowe 4-20mA lub 0-10V (opcja).

W celu umo¿liwienia pracy mierników ME-02 w systemach skomputeryzowanych 

dostêpne s¹ ró¿ne rodzaje interfejsów  w tym LAN z protoko³em tekstowym AXIS lub 

Modbus RTU. 
Poprzez interfejsy mog¹ byæ wysy³ane  dane pomiarowe (masa netto, brutto, tara, 

data, godzina itd.) oraz dane identyfikacyjne (nr produktu, kod kreskowy, nr 

programu dozowania itp.).

Zastosowanie: systemy dozuj¹ce, komputerowe systemy zbierania danych,  kontrola produkcji (stany magazynowe, sprzeda¿ itd.). 

Wagi wykorzystuj¹ce mierniki ME-02 mog¹ otrzymaæ ocenê zgodnoœci (legalizacjê WE) na podstawie upowa¿nienia AXIS Sp. z o.o.
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