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• Automatický tisk etiket s ruční aplikací
•V
 olba atributů etikety přímo u váhy
•V
 yznačení alergenů a nutričních hodnot dle
EU 1169/2011
•M
 ožnost začlenění do NETTOControl
s vazbou na výrobní příkazy

NETTO Label.NC
Etiketování váženého
nebo počítaného zboží
Schváleno pro obchodní užití

NETTO Label.NC
Etiketování váženého nebo počítaného zboží
Zařízení NETTO Label.NC je určeno pro označování zboží ve vážicím nebo počítacím režimu váhy.
Zařízení odpovídá požadavkům NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 o poskytování
informací o potravinách spotřebitelům (vyznačení alergenů a nutričních hodnot výrobku).

Výhody
•
•
•
•
•
•
•

 utomatický tisk po ustálení hmotnosti
A
 olba atributů etikety přímo u váhy
V
Neomezený počet druhů zboží (PLU)
Sady zákaznických etiket, produktových etiket
Modifikace formátu etikety na uživatelské úrovni
Tisk prosuktových a sumačních etiket na více tiskárnách
Možnost začlenění do systému NETTOControl s vazbou
na výrobní příkazy

Sestava
Systém NETTOControl Label.NC je konfigurován přesně na
míru pro danou aplikaci a prostředí.

Etiketa
Etiketa může obsahovat údaje v libovolné sestavě,
je omezena pouze šířkou tiskové hlavy zvolené tiskárny.
• Označení výrobce, odběratele a výrobku (včetně jeho
složení a nutričních hodnot)
• Skutečná nebo předvolená hmotnost výrobku nebo počet
kusů
• Cena distribučního balení i cena jednotková
• Čárové kódy libovolného typu (1D i 2D)
• Datum výroby a spotřeby, číslo výrobní šarže, kód
pracovníka
• Grafické symboly druhu obalu
• Vícejazyčné texty

Zahrnuje následující části:
• standardní - průmyslový terminál s dotykovou obrazovkou
napojený do podnikové sítě
• volitelné - vybrané vážicí platformy
• další volitelné příslušenství (tiskárny, čtečky čárových kódů)

Technická specifikace

Varianty

Části dané konfigurací
• Cejchuschopné váhy SOEHNLE Professional (OIML III),
nebo cejchuschopné precizní váhy VIBRA (OIML II) - dle
rozměru a hmotnosti kontrolovaných výrobků a náročnosti
prostředí
• Aplikační server NETTOControl Label.NC pro správu
číselníků a vyhodnocení zaznamenaných dat
• Tiskárny etiket
• Čtečka čárových kódů pro rychlou identifikaci
předvolených výrobků

NETTOControl Label.NC Compact
Integrace do systému NETTOControl, mj. navíc tyto funkce:
• zadání výrobku a obsah etikety je součástí výrobního příkazu
• označování na více pracovištích
• centrální správa etiket a archivace vážení
• dosledovatelnost surovin a výrobků

www.vahyNetto.cz
www.NettoControl.cz

NETTO Electronics s. r. o.
Malešická 2777/45a
130 00 Praha 3
( +420 271 001 877
:sales@vahyNetto.cz
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 ETTOControl Label.NC DataStore
N
Ekonomická varianta, správa číselníku výrobků ve zjednodušené
verzi PC klienta systému NETTOControl.

Standardní část pracoviště
• Průmyslový terminál BERNECKER&REINER s dotykovou
obrazovkou a programové vybavení NETTO

