
KlasyfikowanieKontrola 
napełnienia

Statystyczna
kontrola procesu

StatystykaNaważanie

Systemy wagowe WS 10 kg i WS 20 kg w połączeniu z elektroniką 
EWK3010 lub EWK3015 tworzą wydajną wagę kontrolną do kontroli 
masy lub kompletności oraz regulacji pracujących przed wagą urządzeń 
napełniających. 
Wszystkie modele mają zatwierdzenie typu, które pozwala na ich 
stosowanie w metrologii prawnej do kontroli towarów paczkowanych we 
wszystkich krajach europejskich. 

Zawsze właściwe rozwiązanie dla każdej z tych aplikacji:

Dynamiczna waga kontrolna 
EWK 3010 / EWK 3015
Z systemem wagowym 10 kg lub 20 kg

Teraz
zatwierdzenie MID 

dla prędkości  

do 2 m/s



Specyfikacje techniczne

Waga kontrolna EWK 3010/ EWK3015 z systemem wagowym10/20 kg

System wagowy WS 10 kg WS 20 kg

Zakres wagowy brutto (kg) do 10 do 20

Najmniejsza działka legalizacyjna (g) 1 2

Odchylenie standardowe błędu  
pomiarowego (S) (mg)

od 100 od 200

zależnie od produktu, dopuszczalnej niepewności i warunkow otoczenia

Wydajność (szt./min) 200

zależnie od produktu, dopuszczalnej niepewności i warunków otoczenia

Zakresy prędkości* 
Sterowanie taśmą przy zmiennej prędkości 
(m/s)
*Zatwierdzenie MID dla wszystkich zakresów 
prędkości

Sterowanie silnika poprzez falownik, wyłącznik bezpieczeństwa, włącznik/wyłącznik: wybieralny zakres 
regulacji:
0,07–0,24, 0,12–0,41, 0,14–0,48, 0,175–0,595, 0,215–0,73, 0,31–1,05, 0,425–1,445, 1,1 - 2,0

Zależnie od długości produktu i ważeń w jednostce czasu

Długość stołu (mm) 545/660

Odległość między osiami (mm) 485 (przy długości stołu 545)
600 (przy długości stołu 660)
700 (przy długości stołu 760)
800 (przy długości stołu 860)

Szerokość taśmy (mm) 250 / 300 / 400 / 500

Średnika rolek transportera (mm) 58

Szafa sterująca z elektroniką szafa sterująca z elektroniką jest oddzielona od systemu wagowego; 
elektronika na wysięgniku (opcjonalnie)

długość kabli: 3m (standard)
maks. długość kabli: 15 m; należy podać przy zamówieniu

Środek transportu Pas

Napęd Bezobsługowy silnik prądu zmiennego 
Sterowanie z kontrolą temperatury przez pojedynczy termokontakt 
3 × 230 VAC (+10%/-15%), 50 Hz; moc: ca 180 W / 230 W
Stopień ochrony: IP 65

Napięcie 230 VAC (+10%/-15%); 50/60 Hz (L1, N, PE); moc łącznie z elektroniką i sterowaniem silnika; maks. 600VA

Pobór mocy ok. 700 VA (w zależności od wersji do 1800 VA)

Przenośnik z prawej do lewej lub z lewej do prawej (należy podać w zamówieniu)

Wysokość robocza (mm) 600 do 1.000 
wysokość „nóżek”: ± 25 mm
minimalna wysokość 570 mm, bez możliwości 

Odległość od podłogi (mm) 125 (± 25)

Dopuszczalny zakres temperatur (°C) +5 do +40

Temperatura produktu (°C) -30 do + 80 (pas)

Stopień ochrony IP 54 (standard), IP 65 (opcjonalnie)

Wymiary patrz rysunki

Materiał Konstrukcja wagi, szafa sterująca, obudowa elektroniki: stal nierdzewna 1.4301
Konstrukcja transportera, rolki: aluminium uszlachetnione na powierzchni

Ciężar 150 kg, zależnie od wykonania

Emisja hałasu Ciśnienie akustyczne A < 70 dB (A)

Porty komunikacyjne Ethernet
Ethernet/IP
Profibus
Profinet
Device-NET
RS422
RS232
Current Loop
CANopen

Wejścia 8/16 (opcjonalnie) wejścia cyfrowe,
24 VDC
Imax = 6 mA (< +5 V: sygnał = 0, > +14 V: sygnał = 1)
Wejścia oddzielone galwanicznie przez przekaźnik lub transoptor

Wyjścia 8/16 (opcjonalnie) wyjścia cyfrowe, 24 V
UDC = +18 to +30 V
Imax = 0,5 A; wyjście galwanicznie oddzielone poprzez przekaźnik: 250 VAC/5 A
Wyjścia w zależności od wykorzystania galwanicznie oddzielone poprzez przekaźnik lub transoptor
2 analogowe wyjścia (opcjonalnie)
0–20 mA, 0–10 V 
Wyjście napięciowe: obciążenie wtórne ≥ 2 kΩ 
Wyjście prądowe: obciążenie wtórne ≤ 300 Ω



■  Rezultaty osiągane w praktyce np. odchylenie standardowe lub wydajność są zależne od zastosowania i nie 
należy tych wartości traktować jako absolutne. Dokładne parametry dostarczonej maszyny są zdefiniowane w 
potwierdzeniu zamówienia. 

■  Zastosowane monolityczne czujniki wagowe EMCF, zaprojektowane specjalnie do dynamicznych wag  
kontrolnych odznaczają się dużą precyzją i bardzo krótkim czasem ważenia, najlepszą stabilnością, odpornością 
na przeciążenia.

■  Nowoczesna elektronika z najnowszą technologią procesorów sygnałowych pozwala na szczególnie efektywne  
filtrowanie dzięki wyjątkowo wysokiej częstotliwości próbkowania rządu 2 kHz (0,5 ms).

■  Produkt dostaje się na system wagowy poprzez taśmę doprowadzającą. Taśma odprowadzająca przejmuje 
produkt do dalszego transportu i ewentualnie do separacji lub sortowania.

■  Do wyboru są systemy separacji i sortowania, takie jak dysze wydmuchujące, popychacz albo odrzutnik  
uchylny, które mogą być umieszczone przy taśmie odprowadzającej.

■  Wszystkie modele EWK oferują wiele opcji, ułatwiających monitorowanie produkcji i analizę danych.

Waga kontrolna EWK 3010/EWK3015 – konstrukcja wagi

Rysunki techniczne

460 (510, 610, 710)545 (660, 860)

250 (300, 400, 500)485 (600, 800)

390 (440, 540, 640)500 (615, 815)

510 (560, 660, 760)620 (735, 935)

Wszystkie wymiary w mm



Machinery 
(OEM)

Przemysł  
spożywczy

Farmacja Przemysł  
chemiczny

Rolnictwo Przemysł 
kosmetyczny

Materiały 
budowlane

Recykling Budowa 
maszyn
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Podane szczegóły techniczne służą wyłącznie do opisania produktów 
i nie mogą być traktowane jako gwarantowane właściwości w sensie prawnym.

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Nasze produkty i rozwiązania, wymienione w tej karcie katalogowej, mają 
znaczenie w następujących branżach:

Rysunek przedstawia szafę sterującą z elektroniką. Opcjonalna wersja „ elektronika na wysięgniku” jest zaznaczona linią przerywaną.

Waga kontrolna EWK 3010/EWK3015 – szafa sterująca 

M
ie

js
ce

 n
a 

ot
w

ar
te

 d
rz

w
i s

za
fy

 s
te

ru
ją

ce
j 

 

Wszystkie wymiary w mm


