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Výhody
• Navažování podle připravené receptury a cílového množství výrobku  
 zadaného obsluhou vážicího pracoviště
• Přednastavené číselníky (uživatelé, artikly, obaly, receptury, šablony   
 etiket)
• Možnost defi nice tolerance (odchylky od normovaného množství),   
 ve které se může pohybovat skutečně navážené množství
• Možnost označení obalů s naváženou směsí etiketou s čárovým   
 kódem (přednastavené šablony)
• Možnost omezené editace číselníků
• Podpora využití čtečky čárových kódů pro identifi kaci navažovaných   
 surovin
• Možnost integrace do výrobního informačního systému    
 NETTOControl s podporou dosledovatelnosti surovin a výrobků   
 (vyžádejte si speciální prospekt)

Sestava
    Zařízení NETTO Sklad NC.Lite je konfi gurováno přesně na míru pro 
    danou aplikaci a prostředí. Zahrnuje následující části:

Standardní část

• terminál s dotykovou obrazovkou napojený do podnikové sítě, vážní   
 klient, PC klient pro editaci číselníků, databáze
• vybraná vážicí platforma

Volitelná část   

• tiskárna, čtečka čárových kódů

Základní parametry nastavení aplikace
    Připojené vážicí platformy:   1
    Nainstalované vážní aplikace  1*)
    Přednastavené číselníky a šablony etiket *)
    Připojitelné tiskárny   1
    Připojitelné čtečky   1

    *) Nastaví NETTO před instalací podle požadavků zákazníka

Technická specifi kace
Standardní část

• POS terminál f. ELO Touch Solutions, Inc. (USA) s montáží na stěnu  
 nebo na stůl, dotyková obrazovka 15“ (krytí IP65), Intel Celeron   
 J1900 Quad-Core 2 GHz, RAM 4GB, SSD disk 128GB, Windows 10,  
 programové vybavení NETTO
• Cejchuschopné váhy SOEHNLE Professional (OIML III) nebo   
 precizní váhy VIBRA - dle rozměru a hmotnosti evidovaných výrobků  
 a náročnosti prostředí

Volitelná část   

• Tiskárna etiket (Ethernet, USB)
• Čtečka čárových kódů (USB)

Volitelné rozšíření
• Option_L0: Vzdálený síťový PC klient s programovým balíkem   
 NETTO NC.DataStore.Lite (komfortní editace číselníků, návrh   
 šablon etiket, evidence označených výrobků s množstvím    
 statistických výstupů)     
 

• Option_L1: Druhá a další vážní aplikace (Sklad, Receptury,   
 Expedice - vyžádejte si speciální prospekty)    
 

• Option_L2: Vzdálená databáze na serveru   
 

• Option_L3: Import z EXCEL číselníků dodaných zákazníkem ve   
 formátu NETTO      
 

• Option_L4: Programový balík NETTO NC.COMPACT -    
 integrace s modulem řízených skladů a výroby v rámci systému   
 NETTOControl, navažování s využitím výrobních příkazů, podpora   
 práce se šaržemi a datem exspirace, podpora dosledovatelnosti   
 surovin

NETTO Receptury NC.Lite

Recepturové navažování

www.vahyNetto.cz
www.NettoControl.cz

Zařízení NETTO Receptury NC.Lite je určeno pro ruční navažování směsí podle předem připravených receptur. 
Ovládací terminál je určen do suchého prostředí. 



NETTO Receptury NC.Lite

• Ekonomická verze navažovacího zařízení

• Podporuje standardizaci výroby

• Dosledovatelnost komponent

• Integrace do systému NETTOControl

Recepturové navažování

Schváleno pro obchodní užití

   VZOREK 17
Barva M 147256
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