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En kort produktpræsentation 
 

Interne checkvejere til proceskontrol 
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Bent Nygaard Elektronik A/S har egen produktion af dynamiske checkvejere til produktionsindustrien. Vores 
interne checkvejere finder anvendelse, hvor der er brug for en intern proceskontrol.  
 
Med en solid konstruktion i rustfri stål og fødevaregodkendte materialer samt en kapacitet på maks. 200 ppm, kan vores interne check-
vejere bruges i enhver automatiseret produktion.  Maskinerne er ideelle til kontrol af  fyldningsfejl på produkt– og kasseniveau og leve-
res ofte med specificeret rejectsystem, hvilket sammen giver et komplet system til minimums vægt kontrol.    
 
Checkvejerne er, ligesom vores typegodkendte modeller, konstrueret til dynamisk vejning, hvilket betyder, at produktet er i konstant 
fremdrift under vejningen. Da checkvejerne ikke skal verificeres giver det en større grad af konstruktionsfrihed, hvorfor maskinerne nøje 
kan tilpasses den enkelte kunde og produktion. 
 
Selvom vores interne checkvejere ikke bliver verificeret, overholder de alligevel krav til verifikations– og brugstolerancer, som er specifi-
ceret i MID-direktivet. Vægtene leveres i med maks. kapacitet 3 kg til 60 kg, 3000 delinger.  
 
Vi ved at vores maskiner holder i mange år, men skulle uheldet alligevel ske, har vi landsdækkende service døgnet rundt og kan tilbyde 
yderst fleksible vedligeholdelsesaftaler på det pågældende system.  
 
Læs mere om vores interne checkvejere og hvordan de anvendes til optimering af den interne proceskontrol.  
 
Vi står til rådighed med uforpligtende råd og vejledning til netop Deres vejeopgave.   
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Proceskontrol med interne checkvejere fra Bent Nygaard Elektronik A/S. 

Dynamisk checkvejer, type CWI-15 
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CWM03/06, standard model 

Eksempler på brug af interne checkvejere til proceskontrol. 

BNY CWI-03 til vejning med høj præcision og kapacitet. 
 

• BNY checkvejer til intern proceskontrol af åbne dåser med fiskeindhold, vådt 

produktionsmiljø. 

• Checkvejeren er kalibreret som 3 kg vægt, 1 gram deling. 

• Ekstra langt indløbsbånd til montering af ¨snegle-indfødning¨ som sikrer kor-

rekt afstand mellem produkter inden vejning.  

• Maks kapacitet på viste linje; 200 ppm. 

• Vejebånd konstrueret med O-ringe for optimal vejning og rengøring.  

• Udløbsbånd er med quick-release funktion.  

• Produkter udenfor fastsatte vægtgrænser blæses skånsomt af båndet til se-

parat udsorteringsbånd eller kasse. 

• Stort informationsdisplay med funktionstaster. 
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CWI-03 med langt infeedbånd og reject 

Quick-release af udløbsbånd 
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CWI-06 med todelt bånd og reject. 

BNY CWI-06 til vejning af flade pakninger. 
 

• BNY checkvejer til intern proceskontrol af flade pakninger. 

• Checkvejeren er kalibreret som 6 kg vægt, 2 gram deling. 

• Båndkonstruktion med indløb, veje– og udsorteringsbånd. 

• Båndlængder defineres efter produktmål samt linjehøjde og totallængde 

efter eksisterende maskininstallationer.   

• Todelt bånd giver mulighed for sikker vertikal aftastning af produkter. 

• Automatisk udsortering af produkter udenfor vægtområde til sliske.  

• Lille integreret båndstyring med nødstop. 

• Stort informationsdisplay med tastatur og funktionstaster. 

• Dataopsamling efter kundespecifikation.  
Betjeningspanel og display, CWI 

Eksempler på brug af interne checkvejere til proceskontrol. 
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BNY CWI-15 til kontrolvejning af tomme flamingokasser. 
 

• BNY checkvejer til intern proceskontrol af tommer flamingokasser.  

• Checkvejeren er kalibreret som 15 kg vægt, 5 gram deling. 

• Enkelt vejebånd dimensioneret efter kassemål.  

• Potentialefri I/O driftsignaler til ekstern linjestyring.    

• Stort informationsdisplay med tastatur og funktionstaster. 

• Dataopsamling efter kundespecifikation.  
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CWI-15, enkeltbånd 

Eksempler på brug af interne checkvejere til proceskontrol. 
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BNY CWI-30 til fyldningskontrol af kasser. 
 

• BNY checkvejer til intern fyldningskontrol af kasser (Billede er med ældre vejeindikator). 

• Checkvejeren er kalibreret som en 30 kg vægt, 10 gram deling. 

• Enkelt modul vejebånd dimensioneret efter kassemål.  

• Ved fyldningsfejl fører en automatisk reject kassen ud på udsorteringsbånd, pneumatisk drevet.  

• Sensorer til detektering af produkter på udsorteringsbånd. 

• Dataopsamling efter kundespecifikation.  
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CWI-30, kassecheckvejer med reject til rullebane 

Eksempler på brug af interne checkvejere til proceskontrol. 
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