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BATCH- EN STATISCHE 
WEGING



BATCH- EN STATISCHE WEGING

BElANGrIjkSTE GEGEvENS:

Micro-Tech batchprocessor
model 3102 

Het hart van het systeem is de Micro-Tech batchprocessor, model 3102. 
Dit is een gebruikersvriendelijke  weegprocessor die gebruikt wordt 
bij het afwegen van batches bij statische weegsystemen, 
zoals weegplateaus en bunker- en silowegingen.

 Standaard is er 1 A/D-ingang voor 1 batch weegsysteem. 
Dit kan uitgebreid worden tot maximaal 4 A/D-ingangen voor 
4 batch weegsystemen. 
 
Er kunnen maximaal 99 recepten met 40 verschillende componenten 
voorgeprogrammeerd worden.

 Voor ijkwaardige toepassingen is er het model 2202.

 De weegprocessor biedt talloze functies (optioneel en of standaard) 
zoals audit-functie (opslag van alle voorgaande kalibratiegegevens), 
instellen van linearisatiecurve, automatische kalibratie, 
talloze communicatiemogelijkheden.

voorbeeld van een gerealiseerde installatie 
Het betreft hier een ijkwaardige batchinstallatie die bestaat uit een 
zestal voorraadsilo’s met uitdraagschroeven, een weegbunker, een 
batchprocessor, model Micro-Tech 2202P en een Ramsey PC-Master 
besturingssysteem.

  
Op een andere locatie wordt op een PC een recept aangemaakt en 
uitgeprint door middel van een barcode printer. 
De vrachtwagenchauffeur neemt de barcode mee naar de 
batchinstallatie, leest deze barcode met behulp van een barcodelezer 
in de PC met het PC-Master programma. Het PC-Master programma 
stuurt vervolgens het “recept” door naar de Ramsey batchprocessor die 
het recept afhandelt. Dit houdt kortweg in: nulstellen, de schroeven 
één voor één starten, en op het juiste moment stoppen. Het stoppen 
gebeurt in twee stappen, eerst door middel van een voorafslag, 
waardoor een fijndosering mogelijk is. Als de batch klaar is geeft 
de Micro-Tech een uitgangssignaal waar-mee de losklep van de 
weegbunker geactiveerd wordt zodat de weegbunker leegstroomt. 
Als de bunker leeg is gaat de klep weer dicht en kan de volgende cyclus, 
indien gewenst, weer beginnen.
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