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Waga kontrolna łańcuchowa 

Thermo Scientifc Versa Frame 8120 

• Kartony, puszki, butelki i opakowania 

sztywne 

• Bardzo duża przepustowość i dokładność 

• Wytrzymała i niezawodna konstrukcja 

unikalna łańcuchowa konstrukcja ramy 

przeznaczona do szerokiego 

zakresu zastosowań 

Waga Thermo Scientific Versa Frame 8120 charakteryzuje się 

wytrzymałością i łatwością czyszczenia i konserwacji. 

Uproszczona konstrukcja umożliwia uzyskanie dużej 

prędkości i dokładności ważenia w wielu zastosowaniach. 
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Część Thermo Fisher Scientific 
Kod literatury PI.0064.0114

Specyfikacja ogólna 

Dokładność (typowa) ±0,5 grama, mikro-łańcuch; ±1,0 gram, łańcuch nylatronowy; ±1,5 grama, łańcuch ze stali 
nierdzewnej (zależnie od produktu/prędkości) 
2 standardowe odchylenia od średniej 

Szybkość linii 6,1 m - 167,6 m na minutę 

Przepustowość Do 700 opakowań na minutę 

Waga produktów Do 11 kg na produkt 

Konstrukcja ramy stal nierdzewna 304 

Napęd silnika Standardowo odporny na rozpryski; opcjonalna wersja wodoodporna 

Czujnik siły Standardowo odporne na rozpryski; opcjonalna wersja hermetyczna 

Temperatura robocza -10°C - +40°C; wilgotność 0% - 95%

Dane elektryczne 115/220 V AC +10%, 50/60 Hz, jedna faza 

Wymiary wagi Długość: 609,6 mm / 762,0 mm / 914,4 mm 
Wysokość: 660,4 - 1066,8 mm regulowana w odstępach co 50,8 mm 
Szerokość: 494,8 mm 

Maksymalne specyfikacje produktu Długość: 532 mm w zależności od przepustowości 
Wysokość: Zależna od stabilności produktu 
Szerokość: 355 mm w zależności od sztywności 

Opcje 

Sposób transportu Łańcuch nylatronowy dla produktów lekkich; łańcuch ze stali nierdzewnej dla produktów ciężkich; 
mikro-łańcuch dla wysokiej dokładności 

Przenośniki wlotowe/wylotowe Dostępna jest szeroka oferta przenośników, w zależności od potrzeb danego zastosowania - proszę 
skontaktować się z fabryką 

Boczne przenośniki pasowe Dostępna jest szeroka oferta przenośników pasowych, w zależności od potrzeb danego 
zastosowania - proszę skontaktować się z fabryką 

Opcjonalna wersja wodoodporna Hermetyczny czujnik siły i wodoodporny silnik 

Zatrzymanie awaryjne Przycisk grzybkowy 

Wytrzymały łańcuch jest łatwy do czyszczenia 
i konserwacji. Z kolei dzięki uproszczonej 
konstrukcji ramy i minimalnej liczbie 
ruchomych części następuje znaczna 
redukcja drgań, co zapewnia lepszą 
dokładność i wydajność. 

Modernizacja układu sterowania i oprogramowania w istniejących ramach 
W przypadku, jeżeli posiadana rama transportowa 8120 (wcześniej sprzedawana pod marką 
Ramsey) jest w dobrym stanie, oferujemy zestaw do konwersji, za pomocą którego można 
wymienić istniejący sterownik i przedłużyć żywotność maszyny. 

Opcje dostosowania 
Urządzenie Thermo Scientific™ Versa Frame 8120 jest dostępne z układami elektronicznymi 
do montażu lokalnego lub zdalnego, może też być wyposażone w wolnostojący przenośnik 
wlotowy i/lub wylotowy. Przenośnik wlotowy urządzenia Versa Frame 8120 może być 
wyposażony w dodatkową spiralę do puszek. Istnieje możliwość dołączenia różnorodnych 
systemów wyrzutników, np. systemów sprężonego powietrza, popychaczy, bramek 
obrotowych lub przenośników odrzutów. Dostępna jest opcja wodoodporna do 
zastosowania w trudnych warunkach. Obejmuje ona hermetyczne czujniki siły i 
wodoodporny napęd silnika. W celu zwiększenia funkcjonalności urządzenie może mieć 
wbudowany wykrywacz metali Thermo Scientific APEX, tworząc w ten sposób kompletną 
stację do ważenia i wykrywania zanieczyszczeń. 

Nowoczesna elektronika 
• Automatyczna konfiguracja trwająca kilka

minut
• Pomoc kontekstowa wspomagająca

obsługę
• Szczegółowe dane statystyczne i wykresy

na temat wydajności linii produkcyjnej
• pamięć mieszcząca dane 100 produktów,

możliwość rozszerzenia do 400.
Wyszukiwanie po numerze, nazwie lub 
kodzie produktu

• Duży, dobrze widoczny wyświetlacz oraz
dodatkowy jasny wskaźnik „dobrze/źle” 
lub „czerwone/zielone światło”.

na rysunku: 

dostępne również 


