
Vyřazovací sestava 
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Vysoce efektivní kontrola obsahu balení 
s vyřazováním dle nastavených limitů a 
jejich světelnou signalizací
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•  Přesně - vysoká přesnost
•  Rychle - 18 až 28 ks/min
•  Řízeně - prostřednictvím PLC 
(programovatelného logického automatu)

•  Sofistikovaně - unikátní mechanická 
konstrukce

•  Vizuálně - světelná signalizace stavu 
systému

•  Intuitivně - jednoduchá ovladatelnost 
pro obsluhu

•  Bezchybně - minimalizace chyb obsluhy
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Sestava je řízena prostřednictvím PLC (programovatelného 
logického automatu) a vyřazování je zabezpečeno 
prostřednictvím vysokotlakého vzduchu přiváděného do trysek 
o tlaku 6 MPa s rychlostí vyřazení cca 18 - 28 ks balení / min. v 
závislosti na velikosti a hmotnosti výrobku. 
Vždy záleží na rychlosti přísunového dopravníku (který je řízen z 
PLC, aby byla vždy zabezpečena kontrola jen jednoho balení) a 
parametrech balení. Ideální váha tříděných balení se pohybuje v 
rozmezí 2 - 150 g. V praxi platí, že čím větší hmotnost balení, tím 
je nižší kapacita vážení.

Konstrukci sestavy dokážeme přizpůsobit rozměrovým 
parametrům Vaší výrobní linky včetně barevného provedení.

Ovládání je zcela intuitivní a prostřednictvím jednoho tlačítka. 
Pomocí barev signalizujeme:
•	 	Bílá - připravenost systému
•	 		Zelená - kontrolované balení je v toleranci
•	 	Červená - vyřazení mimotolerantního kusu nebo ERROR 

stav

Sestava je vhodná pro využití nejen v odvětvích, kde 
kompletnost obsahu dodávaného balení má nejvyšší prioritu 
např. letectví; automotiv, ale i při kontrole balení spojovacího 
materiálu a elektroinstalačních setů.
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Tato unikátní sestava je určená pro kontrolu kompletních balení drobných komponentů (dílů) v průmyslovém 
prostředí. Díky vahám VIBRA LN je specifická svou vysokou přesností vážení (již od 0,01 g) a odolností díky 
robustní konstrukci oproti laboratorním vahám při stejné přesnosti. 


