
> ROBUUST ONTWERP    > EXTREME OMSTANDIGHEDEN    > NAUWKEURIGE E-WEGINGEN

JCS CHECKWEGER 
Robuuste nauwkeurigheid

C H EC KW EG E N



Hygiënische constructie
Door het toepassen van schuine kanten, open 
constructies en ronde vormen zorgen wij ervoor 
dat onze machines goed en eenvoudig te reini-
gen zijn en voldoen aan de strengste hygiëne 
eisen.  

Robuuste Behuizing 
De JCS Checkweger is de oplossing voor het wegen van 
producten in natte productie omstandigheden. De JCS 
checkweger onderscheidt zich van traditionele checkwegers 
door het gebruik van stevige modulaire transportbanden en 
een robuuste open constructie. Dankzij deze constructie is de 
Checkweger snel en eenvoudig onder hoge druk te reinigen en 
vraagt het weinig onderhoud.
 
E-Wegingen 
De JCS Checkweger is niet alleen robuust, maar ook uiterst 
nauwkeurig en voorzien van een OIML R51 Type goedkeuring 
van het NMI. In combinatie met de gebruiksvriendelijke 
software is het uitermate geschikt voor E-wegingen, 
ijkwaardige wegingen en interne controle wegingen. 
Productrecepten kunnen eenvoudig worden gekozen of 
aangemaakt. 
 
Maatwerk Uitvoeringen
Naast de standaard uitvoering behoren op maat gemaakte 
systemen, waaronder een checkweger/metaaldetector 
combinatie, tot de mogelijkheden en kan de JCS Checkweger 
met diverse uitwerpsystemen worden geleverd. Indien gewenst 
kunnen de boven- en ondergewichten gescheiden van elkaar 
worden uitgeworpen.
 
Data  
De JCS Checkweger biedt diverse mogelijkheden voor het 
uitlezen van de weeggegevens (via usb of ethernet) en de 
verzamelde data kan in Excel formaat worden opgeslagen.

Robuust Ontwerp 
Extreme Omstandigheden 
Nauwkeurige E-Wegingen 
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De JCS Checkweger kan met een Fortress 
Metaaldetector worden gecombineerd zoals te 
zien is in de bovenstaande afbeelding.

Metaaldetector combi

• OIML R51 Type goedkeuring van het NMI
• Ijkwaardige software
• Automatische nulstellen
• Automatische calibratie
• Gebruiksvriendelijke touchscreen
• Anti Floor Vibration loadcell
• Robuuste Frame met aanrijdbeveiliging
• Eenvoudig met een pompwagen te verplaatsen
• Diverse uitwerpprincipes mogelijk
• Diverse uitleesmogelijkheden

BELANGRIJKE KENMERKEN

• E-wegingen in combinatie met het E-merk 
     software registratiepakket
• Ijkwaardig wegen
• Controle wegingen

TOEPASSINGEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Weegbereik 50 - 4.000g / 
125 - 20.000g

Weegnauwkeurigheid 2 gram  / 2 - 5 gram
(volgens Metrologiewet)

Max. aantal checks 135 wpm (wegingen per 
minuut)

Max. aantal recepten 250

Max. Snelheid 84 m/min (afhankelijk van 
product, productlengte en 
producttoevoer)

Type band Modulair Acetaal

Constructie Roestvrijstaal 304
Kunststof (FDA)

IP Bescherming IP69K



JANSEN CONTROL SYSTEMS 
Hoge Eng West 40

3882 TR PUTTEN

T. +31 (0)341 740040
E. info@jansencontrolsystems .nl

Maatwerk Oplossingen
Jansen Control Systems is leverancier van diverse end-of-line 
inspectiesystemen voor de voedingsindustrie. Naast onze eigen checkweger, 
leveren wij ook hoogwaardige Fortress metaaldetectoren, Sparc X-ray 
systemen en Sollau magneetseparatoren

Service
Het verlenen van goede service is voor ons net zo belangrijk als het leveren 
van een mooie machine. In het geval van een storing staan onze monteurs 
voor u klaar om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Wanneer u niet 
tevreden bent over het resultaat van een geleverd systeem, zullen wij er 
uiteraard alles aan doen om deze naar tevredenheid te laten functioneren.
 
Jansen Techniek
Jansen Control Systems werkt nauw samen met Jansen Techniek. Samen 
met deze machinebouwer zijn wij in staat om innovatieve ideeën om te 
zetten in werkende machines en kunnen wij voor elke situatie een maatwerk 
oplossing aanbieden.

Betrouwbare Machines. 
Uitstekende Service. 

MEER OPLOSSINGEN OP
JANSENCONTROLSYSTEMS.NL

X-RAY

M AG N E E T S E PA R AT I E

M E TA A L D E T EC T I E


