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CWE típusú szalagos súlyellenőrző mérleg és _statistics.BRAIN szoftver 

 

 

A Bizerba Mérleg Hungária, mint profi élelmiszeripari mérlegek és címkéző berendezések forgalmazója 

kifejlesztett az élelmiszeripar számára egy súlyellenőrzési rendszert. Így már nem csak mérleges 

részmegoldásokat kínálunk, hanem komplett eszközökkel együttműködő szoftveres alkalmazást, amely a 

termékek gazdaságos gyártását támogatja.  

 

CWE típusú szalagos súlyellenőrző a minőségbiztosítás és termelés 

részére 

Az élelmiszeriparban a súlyellenőrző (Checkweigher) mérleg 

optimalizálja az előrecsomagolt, egalizált élelmiszerek tömegét. A 

CWE a különféle áruk súlyosztályok szerinti osztályozásával, irányítja 

a csomagok feldolgozását. A Bizerba berendezés modulrendszerű 

felépítése rugalmasan illeszthető a különféle gyártósorokhoz, a 

szabályozási jelkimenetekkel a töltésmennyiség kontrollálására is 

alkalmas. A készülék érintőképernyős színes kijelzőjén több fontos 

mutató egyidejű megjelenítése gyors adatkiértékelést tesz lehetővé. A 

_statistics.BRAIN szoftver meg tudja valósítani a súlyadatok sokrétű 

statisztikai feldolgozását és grafikai ábrázolását. 

 

 

A _statistics. BRAIN szoftver a gyártási folyamatszabályozásra 

A munkafolyamatok ellenőrzését a csomagolt-egalizált termékek 

előállításánál az EK irányelvek, ill. a 25/2000 GM-FVM rendelet 

kötelezővé teszi. A Bizerba a folyamatszabályzó _statistics.BRAIN 

szoftvert kifejezetten az egalizált termékek súlykontrolljához 

fejlesztette ki. A szoftver gondoskodik az áruátvételtől a termék-

kibocsátásig a töltőmennyiségek és folyamatok ellenőrzéséről. A 

számítógépre csatlakoztatott mérleges munkaállomásokkal a program 

megvalósítja a termékek, gépek, műszakok határérték-szabvány szerinti 

ellenőrzését, és az adatok kiértékelését, dokumentálását. A ma 

általánosan használt szoftveres funkcionalitásokkal a felhasználóknak a 

statisztikai program használata egyszerű, jól áttekinthető.  

 

Gond nélkül kézben tarthatja a szoftverrel a termelési folyamatokat! 

 

Az élelmiszeripari előállítók a _statistics.BRAIN - szoftverrel optimalizálhatják, rugalmasabbá tehetik a 

termék előállítást. Mivel támogatást kapnak egy informatikai rendszer által, kevesebb élőmunkára lesz 

szükség; ezáltal pontosabb és hibamentes lesz a termelési folyamat. A 

termelési adatok azonnali kiértékelésével gyorsabban és hatékonyabban 

tudnak beavatkozni a termelési folyamatokba. A 100%-os ill. 

mintavételes termékellenőrzéssel csökken a drága túltöltések, a selejt, a 

hibajavító utómunka mennyisége, amely elősegíti a szállítási határidők 

betartását.  

 

A _statistics. BRAIN szoftverrel a töltőmennyiség folyamatos 

ellenőrzése során elkerülhető a termék alul- és felültöltöttsége. A 

mérési eredmények folyamatos kiértékelésével csökkenteni tudja a 

túltöltési veszteségeket. Így megtakarítja a túltöltési költségeket, 

csökkenek az állásidők az üzemben, növekszik a bevétel és javul a 

vevők elégedettsége is.  

 

Ajánljuk minden egalizált terméket gyártónak a CWE és _statistics. BRAIN termékeket! 
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