
 
 
 
 
 
 
 

 

• Vážení výrobků s kontrolou počtu 
kusů v daném balení 

• Označování balení etiketou 
s čárovým kódem 

• Archivace vážení s napojením  
na systém řízeného skladu (WMS) 

• Kompatibilní se systémem řízení 
výroby a skladů NETTOControl 
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NETTO COUNT 
Kontrola, označování a evidence počítaného kusového zboží 

Vážicí pracoviště NETTO COUNT je určeno pro snadnou kontrolu obalů 
s počítaným kusovým zbožím. Obaly je možno označit etiketou 
s čárovým kódem, celé zařízení může být napojeno  
na řízené sklady systému NETTOControl. 

 
Obsluha zařízení 
Obsluha načte čtečkou kód produktu nebo jej vybere ručně z katalogu. Systém 
ověří kód oproti číselníku, na monitoru zobrazí odpovídající referenční hmotnost 
kusu a současně ji přenese do indikátoru.  
Po položení prázdného obalu na platformu lze jeho hmotnost vytárovat stiskem 
tlačítka. V případě již naplněného obalu lze vytárovat výběrem typu obalu 
z číselníku na PC, případně identifikovat typ obalu pomocí čtečky čárového kódu. 
Během plnění obalu je na monitoru PC indikována aktuální hmotnost a aktuální 
počet kusů. Po ustálení váhy obsluha stiskem tlačítka zapíše vážení do databáze. 
Po ukončení kontroly lze vytisknout etiketu s požadovanými údaji (název firmy  
a produktu, počet kusů, výrobní šarže, datum balení, kód obsluhy a podobně). 
Údaje o každém vážení mohou být přenášena do informačního systému přímo 
nebo lze pro tento účel využít čtečku pro načtení čárového kódu z etikety. 
 
Výhody 
Systém NETTO COUNT výrazně urychluje a zpřesňuje kontrolu obalů s kusovým 
zbožím. Zařízení lze využít i pro dávkování zboží do obalů se jmenovitým počtem 
kusů. Mezi hlavní přednosti patří:   
• Úplná eliminace papírových forem dokladů 
• Data do systému je možno zadávat rychle načtením čárových kódů 
• Označování jednotlivých balení etiketou s texty i čárovým kódem 
• Rychlá a snadná aktualizace referenčních hmotností právě počítaných kusů 
• Rychlá identifikace obalů – tárování ručně nebo pomocí čtečky čárových 

kódů  
• On-line informace o stavu zboží ve skladu  
• Možnost napojení na systém řízení výroby a skladů NETTOControl 
 
Volitelné příslušenství 
• Připojení druhé a další vážicí platformy 
• Tiskárna etiket  
• Čtečka čárových kódů  
• SW nadstavba - Bilanční datové sestavy NETTO COUNT BILANCE 

Sestava zařízení 
Sestava systému NETTO COUNT obsahuje tyto části: 
• Části volitelné před dodávkou (model váhy) 
• Části standardní (řídící PC se speciálním SW vybavením) 
• Volitelné příslušenství 
 
Váhy 
Volba typu váhy je dána rozměrem a hmotností kontrolovaných předmětů. 
Lze vybrat se širokého sortimentu vážicích platforem nebo počítacích sestav 
SOEHNLE Professional. Platformy jsou připojeny k digitálnímu indikátoru 
SOEHNLE Professional 3030. 
 
Řídící PC 
Řídicí počítač není nutnou součástí dodávky, lze použít běžné kancelářské 
PC s OS WINDOWS a volným portem RS232. 
Pro náročné prostředí lze dodat průmyslové PC s dotykovou obrazovkou. 
 
Programové vybavení 
Speciální SW vybavení pracuje s číselníkem produktů, který mj. obsahuje: 
• Kód a název produktu 
• Referenční hmotnost jednoho kusu 

Číselník lze naplnit ručně nebo údaje importovat z informačního systému 
uživatele. 


