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Bent Nygaard Elektronik A/S har egen produktion af dynamiske checkvejere til produktionsindustrien. Vores 
typegodkendte checkvejere er godkendt efter MID-direktivet og må danne grundlag for e– og opvejning i EU.  
 
Med en solid konstruktion i rustfri stål og fødevaregodkendte materialer samt en kapacitet på maks 200 ppm, kan vores typegodkendte 
checkvejere bruges i enhver automatiseret produktion, hvor produkterne enten checkvejes eller skal mærkes med aktuel vægt– eller 
prisetiket.  
 
Checkvejerne er konstrueret til dynamisk vejning, hvilket betyder, at produktet er i konstant fremdrift under vejningen. Indløbsbåndet 
sikrer korrekt hastigheden og aflevering til vejebåndet. Efter vejebåndet aftager udløbsbåndet produktet og kan evt. suppleres med en 
reject funktion eller et længere bånd til påsætning af vægt– eller prisvariable etiketter. 
 
For at sikre, at checkvejerne lever op til tolerancerne i MID-direktivet skal de verificeret af en ekstern myndighed, Force, på installati-
onsstedet, hvor der bliver foretaget prøvevejninger med de aktuelle produkter. Det er kundens sikkerhed for at checkvejerne lever op til 
de gældende lovkrav og direktiver.  
 
Vi ved at vores produkter 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 typegodkendte checkvejere på de efterfølgende sider. 
 
Vi står til rådighed med uforpligtende råd og vejledning til netop Deres vejeopgave.   
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Dynamisk vejning med typegodkendt checkvejer fra Bent Nygaard Elektronik A/S. 

Dynamisk checkvejer, type CWM-03/06 
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Maskinmodel: BNY CWM-serien. 
 
Dynamisk EU typegodkendt checkvejere til industrien. 
 
Vores serie af typegodkendte checkvejere er godkendt efter MID-direktivet og må dermed danne grundlag for 
e– og opvejning i EU. 
 
En nøglekomponent i vores produktportefølje er vores typegodkendte checkvejere. Checkvejernes funktion er at efterleve tolerancerne 
specificeret i MID-direktivet og dermed give kunden sikkerhed for, at hvert eneste produkt bliver vejet korrekt hvad enten det er efter e-
mærket eller til anvendelse for vægt– eller prismærkning. 
 
Da checkvejerne er godkendte efter MID-direktivet stilles der ligeledes krav til den mekaniske opbygning af vægtene. Af samme årsag 
består de typisk af en tre-bånds konstruktion med et infeed-, veje– og udløbsbånd, hvoraf det sidste ofte fungerer som et udsorterings– 
og etiketteringsbånd.  
 
Som vores andre maskiner er checkvejerne af egen konstruktion og samles på vores lokalitet i Løsning. Maskinerne er konstrueret med 
et chassis i rustfri stål og fødevaregodkendte komponenter såsom bånd, lejehuse m.v. Selvom der jf. typegodkendelsen er krav til den 
mekaniske opbygning, skal vægtene nøje tilpasses de enkelte produkter med hensyn til kapacitet, aftastning, båndlængder og filter for 
at opnå størst mulig vejepræcision.  
 
Vores vægte er typegodkendte med en kapacitet op til 200 emner pr. minut og kan leveres med forskellige former for dataopsamling 
afhængigt af kundens specifikationer.  
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CWM03/06, standard model 

Legale måledata i henhold til MID-direktivet: 

Type:  
CWM-

03 
CWM-

06 
CWM-

15 
CWM-

30 
CWM-

60 

Maksimumslast Max 3 kg 6 kg 15 kg 30 kg 60 kg 

Minimumslast Min 50 x e 50 x e 50 x e 50 x e 50 x e 

Verifikationsværdi e = 1 g 2 g 5 g 10 g 20 g 

Deling dd= 1 g 2 g 5 g 10 g 20 g 

Vejebåndets hastighed  Alle linjer <= 70 m/minut 

5oC / 35 oC   Temperaturområde  

 Specifikationer for CWM checkvejer 

 
Checkvejer type: Verificerbar - CWM, single range. 

 

Verifikation: MID DK0199.618 

 

Klassebetegnelse: Dynamisk vejning  

  XIII (1) og Y(a) 

 

Maks. last:  3 kg til 60 kg 

 

Delinger:  3000 

 

Temperaturområde: 5oC / 35oC 

 

Forsyning: 230 VAC 50 Hz 

 

Båndmål:   Efter opgave 

 

Øvrige tilslutninger: Driftssignaler. 

  Stopsignaler. 

 

Dataopsamling: Efter kundespecifikationer 
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Legale måledata i henhold til MID-direktivet: 

Type:  
CWM-

03 
CWM-

06 
CWM-

15 
CWM-

30 
CWM-

60 

Maksimumslast Max 3 kg 6 kg 15 kg 30 kg 60 kg 

Minimumslast Min 50 x e 50 x e 50 x e 50 x e 50 x e 

Verifikationsværdi e = 1 g 2 g 5 g 10 g 20 g 

Deling dd= 1 g 2 g 5 g 10 g 20 g 

Vejebåndets hastighed  Alle linjer <= 70 m/minut 

5oC / 35 oC   Temperaturområde  

Eksempler på brug af typegodkendte dynamiske checkvejere 

 
Checkvejer CWM-03 med metaldetektor og automatisk reject. 
 

• Checkvejer med foranstående metaldetektering.  
 

• Maks kapacitet 3 kg, 1 gram deling. Specifikationer som markeret i skema.  
 

• Systec IT6000 vejeindikator med oplyst 5,7” display og funktionstaster,  
 

• Båndlængder er dimensioneret efter længste pose. 
 

• Programvalg i metaldetektor styres fra betjeningspanel i checkvejer. 
 

• Udsortering af produkter over og under fastsatte vægtgrænser i forhold til e-regulativ og indtastet middelværdi.  
 

• Separat aflåst beholder til udsortering af produkter med metalforurening.  
 

• Intern dataopsamling i .csv fil for manuel håndtering og statistik, LAN interface med statisk IPv4.  
 

• Specielle fiberaftastere giver korrekt aftastning af poser uanset længde på posesvejsning. 
 

Systec IT6000 vejeterminal 

Checkvejning med metaldetektor og reject 
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Automatisk opvejning med topetikettering.  
 

• System til automatisk opvejning af hele sider fisk, 15 kg, 5 gram 
deling. Specifikationer som markeret i skema. 

 

• Integreret styring og dataopsamling via integreret Win10 panel 
PC med 15” touch skærm. 

 

• CWM med ekstra langt infeed– og vejebånd efter produktmål. 
 

• Specielle fiberaftastere til korrekt detektering af produkter i 
plastemballage med varierende svejsninger.  

 

• Luftdreven stempelapplikator med justerbar anslagsstyrke og 
tilpasset etiketmål. Applikator returnerer automatisk efter 
kontakt med produktet. 

 

• Etiketprinteren er med etiketsensor til angivelse af snarlig 
rulleskift / label low samt tilpasset spindler for trinløs XY-
justering. 

 

• Motordreven blød skumrulle giver optimal fastgørelse af eti-
ket på produkt med ujævn overflade.   

 

• Hele systemet er udført i en konstruktion af rustfri stål og fø-
devare godkendte materialer. 

  

• Etiketlayout dannes i Codesoft og overføres via BNY drifts-
program via central PC / server. 

Automatisk opvejning, topetikettering. 

Legale måledata i henhold til MID-direktivet: 

Type:  
CWM-

03 
CWM-

06 
CWM-

15 
CWM-

30 
CWM-

60 

Maksimumslast Max 3 kg 6 kg 15 kg 30 kg 60 kg 

Minimumslast Min 50 x e 50 x e 50 x e 50 x e 50 x e 

Verifikationsvær-
di 

e = 1 g 2 g 5 g 10 g 20 g 

Deling dd= 1 g 2 g 5 g 10 g 20 g 

Vejebåndets hastighed  Alle linjer <= 70 m/minut 

5oC / 35 oC   Temperaturområde  

Integreret Win10 panel PC 

Eksempler på brug af typegodkendte dynamiske checkvejere 
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