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Vores systemer til automatisk opvejning og etikettering er et eksempel på en komplet løsning til fødevareindu-
strien. Systemet gør det muligt at opveje produkterne under fremdrift og efterfølgende påsætte en etiket med 
variabel information på top- eller bund af produktet.   
 
De komplette løsninger til automatisk opvejning er tiltænkt den automatiserede produktion, hvorfor der er høje krav til både funktiona-
litet og stabilitet. Ved at have kunden i centrum lige fra idefasen, projekteringen og endelig levering kan vi tilpasse systemerne meget 
nøjagtigt efter specifikke krav og ønsker om funktionalitet.  
 
Det almene system er sammensat udelukkende af maskiner fra egen produktion, herunder vores EU typegodkendte checkvejere i kom-
bination med automatiske etiketprintere og Windows baseret software installeret direkte på linjen.  
 
Med over 40 år i branchen har vi leveret mange forskellige systemløsninger. Vi fastholder kvaliteten af vores maskiner ved at tegne, 
konstruere, samle og teste systemerne på adressen i Løsning - det er Deres garanti for dansk kvalitet. 
 
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 de vores samlede systemer til automatisk opvejning samt delkomponenterne på de efterfølgende sider.    
 
Vi står til rådighed med uforpligtende råd og vejledning til netop Deres opgave.   
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Automatisk opvejning fra Bent Nygaard Elektronik A/S - Introduktion. 

Automatisk opvejning, bundetikettering 
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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 samlede systemer til automatisk opvejning er vores typegodkendte checkvejere. Checkvejernes funktion er 
at efterleve tolerancerne specificeret i MID-direktivet og dermed veje hvert eneste emne præcist til brug i den efterfølgende etikettering 
med angivelse af vægt– og/eller pris.  
 
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, vejebånd og filte 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 

 

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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Etiketprintere til automatisk opvejning. 
Maskinmodel: BNY TH112e-A, termoetiketter. 

 
Automatisk etiketprinter til print og påsætning af termoetiketter. 
 
TH112e-A er vores automatiske etiketprinter, som automatisk printer og påsætter selvklæbende termoeti-
ketter på produkt– og emballageniveau. 
 
Vores 4” etiketprinter er en alsidig maskine, som er konstrueret til påsætning af selvklæbende termoetiketter i industrielle omgivelser. 
Den har et kraftigt chassis og kapsling i rustfri stål og er derfor velegnet i produktionsmiljøer, hvor der er høje krav til kontinuitet og nem 
servicering. 

 

Etiketprinteren benyttes i vores systemer til automatisk opvejning og kan påsætte etiketter på top, bund eller siden af produktet. Ved at 
benytte en printer kan der påsættes aktuel etiket med oplysninger, som varierer fra produkt til produkt, herunder individuelle vægt- 
eller prisvariable etiketter.  

 
Da etiketprinteren konstrueres på vores facilitet i Løsning, kan vi nemt tilpasse den direkte til kundens behov. Vi kan montere den med 
forskellige slags etiketapplikatorer tilpasset opgaven, samt forskellige former for interfaces og kundetilpasset printersoftware.  
 

TH112e-A, blæseapplikator 

TH112e-A, stempelapplikator 

 
Specifikationer 

 

Type: TH112e-A 

Medie: Termopapir 

Opløsning: 200 / 300 dpi. 

Etiketrulle: Udvendig oprulning 
Diameter maks. 250 mm 
Kerne (1) 40 mm 
Kerne (2) 3” - 76 mm 

Papir: Bredde maks. 102 mm 
Bredde min. 30 mm 

Etiket: Længde maks. 250 mm 
Længde min. 20 mm 

Hastighed: Skrivehastighed variabel op til 15 cm/
sek. 

 Påsætning af op til 70 
etiketter pr. minut med variable data 
pr. etiket. (afhængig af applikator)  

Lager: Intent RPI modul til lagring af flere 
tusinde etiketdesigns. LAN interface 

Fonte: Standard 4 printerfonte. 
Supplerende printerfonte kan op-
rettes ved download af Windows 
fonte.  
Fontdownloader i Codesoft. 

Stregkoder: EAN8, EAN13, EAN128, ITF, UPC.  
Løbende opgraderinger. 

Interface: RS232 
RS422 
Ethernet med statisk IP (option) 

Forsyning: 230 VAC 50 Hz 

Forbrug: 50 W maks. ved print 

Vægt: 16 kg eks. etiketrulle 

 

*Forbehold for ændringer i specifikationer 
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Etiketprintere til automatisk opvejning. 
Maskinmodel: BNY TH112e-TT, transfer folie. 

 
Automatisk etiketprinter til print og påsætning af alle slags etiketter. 
 
TH112e-TT er vores automatiske etiketprinter, som finder anvendelse til print og påsætning af alle slags eti-
ketter. 
 
Etiketprinteren er vores nyeste printermodel og specielt designet til print via termo transfer folie. Som vores TH112e-A model, kan den 
anvendes til print og påsætning af etiketter på bund, top, eller siden af et produkt. Via termo transfer folie kan vi printe på alle slags 
medier, herunder alm. papiretiketter samt gennemsigtige plastetiketter.   
 
Som standard har vi flyttet betjeningen ud i en ekstern terminal, som enten kan placeres i et beslag på printeren eller trækkes hen, hvor 
det giver operatøren den bedste betjening.  
 
Ved udvikling af printeren har vi haft fokus på service og brugervenlighed. Ved tast på en funktionstast føres applikatoren automatisk 
frem/tilbage og giver god plads til trådning og udskiftning af printhovedet.  
 
Printeren kan monteres med et væld af optioner såsom diverse etiketsensorer, baneaftastere til plastetiketter uden fotomærke, auto-
matisk etiketapplikator efter opgave ligesom software og interfaces kan tilpasses kundernes individuelle krav.  

TH112e-A, blæseapplikator 

TH112e-A, vakuumbånd 

 

*Forbehold for ændringer i specifikationer 

Specifikationer 

 

Type: TH112e-TT 

Medie: Alle slags etiketter ved brug af transfer 
folie 

Opløsning: 200 / 300 dpi. 

Etiketrulle: Udvendig oprulning 
Diameter maks. 250 mm 
Kerne (1) 40 mm 
Kerne (2) 3” - 76 mm 

Papir: Bredde maks. 110 mm 
Bredde min. 30 mm 

Etiket: Afhængig af applikator. Maks skrivebredde 
102 mm. 

Folierulle: Udvendig diameter maks ø84 mm svaren-
de til 600 m folie 

Hastighed: Skrivehastighed variabel til 15 cm/sek. 

 Påsætning af op til 70 
etiketter pr. minut med variable data pr. 
etiket. (afhængig af etiketstørrelse og ap-
plikator)  

Lager: Intent RPI modul (option)LAN interface 

Fonte: Standard 4 printerfonte. 
Supplerende printerfonte kan oprettes ved 
download af Windows fonte.  
Fontdownloader i Codesoft. 

Stregkoder: EAN8, EAN13, EAN128, ITF, UPC.  
Løbende opgraderinger. 

Interface: RS232 
RS422 
Ethernet med statisk IP adresse. 

Forsyning: 230 VAC 50 Hz 

Forbrug: 50 W maks. ved print 

Vægt: 16 kg eks. etiketrulle 

  

 

mailto:info@bnyelektronik.dk
http://www.BNYelektronik.dk


Haremarksvej 12,    DK – 8723 Løsning       T:  +45  7579  0400        info@bnyelektronik.dk        www.BNYelektronik.dk 

 
Automatisk opvejning med topetikettering.  
 

• System til automatisk opvejning af hele sider fisk, 15 kg, 5 gram deling. 
 

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

 

• Ekstra langt infeed– og vejebånd efter produktmål. 
 

• Specielle fiberaftastere til korrekt detektering af produkter i plastembal-
lage med varierende svejsninger.  

 

• Luftdreven stempelapplikator med justerbar anslagsstyrke og tilpasset 
etiketmål. Applikator returnerer automatisk efter kontakt med produk-
tet. 

 

• 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 etiket på pro-
dukt med ujævn overflade.   

 

• Hele systemet er udført i en konstruktion af rustfri stål og fødevare god-
kendte materialer. 

  

• Etiketlayout dannes i Codesoft og overføres via BNY driftsprogram via 
central PC / server. 

Eksempler på systemer til automatisk opvejning. 

Automatisk opvejning, topetikettering. 

Topetikettering, stempelapplikator 
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Automatisk opvejning med bundetikettering.  
 

• Viste system anvendes til opvejning og etikettering af hele oste.  

• Checkvejer er konstrueret som en 6 kg model, 2 gram deling, med indløbs-, veje-, og udløbsbånd.  

• Efter vejning påsættes en etiket skånsomt på bunden af produktet via vores TH112e-A med vakuumbånd. Etiketten påsættes mens 

produktet er i fremdrift henover båndovergangen.  

• Systemet styres via vores driftsprogram installeret på en integreret Win10 PC med 15” touch skærm. 

• For at lette betjeningen har etiketprinteren en ekstern betjeningsterminal monteret under transportbånd.  

• Lysfyr med visuel status af systemet samt kundespecifik dataopsamling. 

• Systemet er udført i en robust konstruktion af rustfri stål og fødevaregodkendte materialer.  

Eksempler på systemer til automatisk opvejning. 

Automatisk opvejning, bundetikettering. 
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Eksempler på systemer til automatisk opvejning. 
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Highlights: 

 

• Topetiketten printes og påsættes med TH11e-A med blæseapplikator for at undgå 

berøring og opnå høj kapacitet.  

• Bundetiketten påsættes skånsomt på bunden af produktet via vores TH112e-A med 

vakuumbånd. Etiketten påsættes mens produktet er i fremdrift henover båndover-

gangen.  

• For at lette betjeningen har etiketprinteren til bundetiketten en ekstern betjenings-

terminal monteret under transportbånd. 

• Ved servicering kan etiketprinteren under båndet trækkes ud, hvilket gør det nem-

mere at udføre service/skifte etiketruller. 

• Systemet er udført i en robust konstruktion af rustfri stål og fødevaregodkendte 

komponenter.  

Automatisk opvejning, top– og bundetikettering. 

Automatisk opvejning med top- og bundetikettering.  
 

• Viste system anvendes til opvejning og etikettering på top og bund af hele oste.  

• Checkvejer er konstrueret som en 6 kg model, 2 gram deling, med indløbs-, veje-, og udløbsbånd.  

• Efter vejning påsættes en etiket på både top– og bund af produktet.  

• Systemet styres via vores driftsprogram installeret på en integreret Win10 PC med 15” touch skærm. Fra driftsprogrammet angives 

om vægt/prismærkning skal på top eller bund af produktet.  

• Efter etikettering udføres vision kontrol af påsat topetiket. Ved fejl udsorteres produktet til manuel håndtering. 

• Dataopsamling i henhold til kundespecifikation.  

Vakuumbånd til påsætning af bundetiket. 
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Eksempler på systemer til automatisk opvejning - automatisk divider. 
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Highlights: 

 

• Eksempel på en produkt divider kon-

strueret af Bent Nygaard Elektronik A/S.  

• Divider er designet til opdeling af oste 

direkte efter et system til automatisk 

opvejning og etikettering. 

• Produkter leveres på én række og deles 

ud på to rækker - fordeling er bestemt 

af vægt. 

• To operatører kan stå på hver sin side 

og pakke produkter i kasser på underlig-

gende rullebånd (ikke på billedet). 

• Systemet er med integreret kasseprin-

ter, som begge operatører kan betjene. 

• Panel PC til samlet styring af foranståen-

de system til automatisk opvejning.  

 

Automatisk divider med sumprinter og linjestyring. 

Vakuumbånd til påsætning af bundetiket. 

Automatisk divider - set fra linjeudløb. 
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Codesoft designsoftware 

Software til etiketdesign. 
 
Opret flotte og informative etiketdesigns med designprogrammet ¨Codesoft¨. 
 
Til oprettelse af etiketdesigns anvender vi det grafiske etiketprogram Codesoft, som er udviklet af franske Teklynx. Codesoft er et af de 
førende programmer på markedet og indeholder alle nødvendige funktioner til oprettelse og print af etiketdesigns.  
 
Codesoft kommer i forskellige versioner, lige fra en read-only version op til en VM baseret netværks server version til flere brugere. 
 
Sammen med en Codesoft licens følger en SMA (Service Maintenance Agreement), som gør det muligt at opgradere løbende til nye ver-
sioner, når disse bliver udgivet fra Teklynx.  
 
Via Codesoft kan der oprettes faste tekstfelter på etiketterne, ligesom der kan tilknyttes variable felter, hvor inputs kommer fra fx en 
SQL database, eller helt enkelt, fra et Excel regneark. 
 
Codesoft viser etiketdesignet, præcis som det vil se ud på den printet etiket, ligesom det er muligt at definere inputfelter med ledetek-
ster, som operatøren skal indtaste på printeren efter valg af PLU nr, fx ¨Indtast lot nr _ _ _ _¨    
 
Vi kombinerer ofte Codesoft med egne driftsprogrammer, som sørger for kommunikation og overførelse af etiketter til printeren. Vores 
programmer tilpasses kundens ønsker/krav, og de kan håndtere alt fra en enkelt etiket til at kombinere data fra kundens ERP system via 
en SQL server.  
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Eksempler på etiketdesigns 
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