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Dávkovací automat 3010
Jednokomponentní dávkovací a navažovací systém

Dávkovací automat 3010 pøedstavuje základní stavební prvek
jednokomponentních dávkovacích a navažovacích systémù
NETTO. Automat je urèen pro komplexní øešení automatizace
procesù dávkování v prùmyslových odvìtvích jako je 
potravináøský prùmysl, chemie, výroba krmiv, stavebních hmot
apod. 
Automat je urèen k dávkování do sudù, zásobníkù, kontejnerù,
big-bagù a dalších obalù. Automat vyhodnocuje podle 
nastavených limit hmotnosti proces dávkování a provádí pomocí
pøíslušných výstupù odpovídající akci jako napø. ovládání ventilù,
pohonù, dopravníkù, plnicích šnekù atd.
Automat využívá prùmyslový vážicí indikátor SOEHNLE 
Professional model 3010. Indikátor umožòuje nastavení pro
hrubé a jemné dávkování s použitím korekcí dobìhu.

Popis zaøízení
Dávkovací automat se skládá z èástí - vážicího zaøízení, 
indikátoru 3010 a dávkovací jednotky JD 3010 s ovládací skøíò-
kou. Dávkovací jednotka ovládá akèní èleny.
Na pøipojené ovládací skøíòce jsou umístìna tlaèítka:
TÁRA tlaèítko vytárování obalu (pøi nastaveném tárování)
START tlaèítko start dávkování 
STOP tlaèítko pøerušení nebo zastavení dávkování

Na dávkovací jednotce jsou následující tlaèítka a signálky:
ZAP/VYP tlaèítko zapnutí/vypnutí celého zaøízení
PRÁZDNÁ VÁHA pokud signálka svítí nelze spustit dávkování
HRUBÉ PLNÌNÍ signálka bìhu dávkování - hrubì
JEMNÉ PLNÌNÍ signálka bìhu dávkování - jemnì
KONEC DÁVKY signálka ukonèení procesu dávkování

Prùbìh dávkování
1. Pøed zahájením dávkování se nastaví požadovaný limit na

indikátoru 3010.
2. Prázdný obal se umístí na váhu, ten se automaticky vytáruje

nebo se stiskne tlaèítko TÁRA. 
3. Pro zahájení dávkování se stiskne tlaèítko START.
4. Øídicí systém zahájí dávkování. Po dosažení hrubé hmotnosti

se zastaví hrubé plnìní a zahájí se jemné plnìní. Po dosažení
celkové požadované hmotnosti se dávkování zastaví a rozsvítí
se signálka KONEC DÁVKY.

Dosaženou hmotnost je možno sledovat i na indikátoru. 
Výsledné hodnoty lze pro kontrolu tisknout na pøipojené tiskárnì
nebo odeslat ke zpracování po lince RS232 do PC. Po ukonèení
lze tisknout sumaèní údaje. Proces lze také libovolnì opakovat. 

Technická specifikace
· Rozmìry indikátoru 200 x 150 x 65 mm
· Rozmìry dávkovací jednotky 300 x 300 x 120 mm
· Sí•ové napájení 100 - 230 V, 50 Hz
· Krytí IP65 proti prachu a støíkající vodì 
· Provozní teplota od -10°C do 40 °C.
· Pøipojení vážicích èlánkù - 4 nebo 6 vodièová technologie
· Dovolené maximální zatížení výstupního kontaktu 230 V, 8A

Konfigurace zaøízení
· Vážicí zaøízení
· Indikátor SOEHNLE Professional 3010.01.002 s držákem
· Dávkovací jednotka JD 3010 se signalizací a s ovládací 
skøíòkou - provedení lakovaná nebo nerezová ocel

· Tiskárna - øádková nebo etiketovací. 
. Pøipojení do PC se SW pro zápis dat (napø. NETTO ALIBI ....)
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