
 

 

 
 

Индикация за състоянието на станция за измерване на 
тегло за „преминава / не преминава“. 

 
Приложение:  
Индикация за преминава или не преминава проверката на контролна станция за 
проверка на тегло. 

Предизвикателство: 
Тежка среда създадена от наложителното обстойно измиване.  
 
Решение: 
Индикатор K50L. 

Предимства:  
Здраво и ярко LED осветление с IP69K рейтинг. 

В хранително-вкусовата промишленост обикновено има строги разпоредби, 
включително правила за теглото, за да се гарантират високи нива на безопасност и 



качество на произвежданата храна. Станция за контролно претегляне на линия за 
обработка на храни потвърждава, че теглото е еднакво във всеки пакет. Ако продуктът 
не премине в теста, трябва да има начин, който да предупреждава операторите за 
състоянието на не преминалите, за да може да бъдат премахнати от линията. Такова 
решение трябва да бъде достатъчно устойчиво, за да издържи на високо налягане при 
високотемпературно почистване под налягане при оборудването за производство на 
храни. 

IP69K LED индикаторни лампи. 

Съществува голямо разнообразие от индикатори EZ-LIGHT K50L, които могат да се 
използват успешно в хранително-вкусовата промишленост. Те са издръжливи, лесно се 
виждат и могат да показват до три цвята, за да покажат състоянието на оборудването. 
В това приложение K50 свети в зелено, когато тавите преминат проверката. Ако тавата 
не отговаря на изискванията за тегло, светлината преминава в червено, 
предупреждавайки служителите за това. 

Индикаторните лампи K50L се предлагат в опции с IP69K клас на защита, за да се 
справят с високото налягане при почистване. Те са напълно епоксидно капсулирани за 
защита от попадане на вода. В допълнение, осветителните тела K50L са изработени с 
дълготрайни, енергоефективни светодиоди, което позволява дългосрочна употреба, 
преди да се изисква подмяна или ремонт, като по този начин спестявате време и пари. 

Препоръчани продукти:  

50 мм LED индикатори от серия K50 Core. 

 

Най-популярните светлинни индикатори на Banner. 50 мм индикатор за общо 
предназначение се предлага както с променливотоково, така и с постояннотоково 
захранване. 



Здрави, рентабилни и лесни за инсталиране индикатори. Светещият купол осигурява 
лесно видима индикация ориентирайки оператора за състоянието на оборудването. 
Компактните устройства са напълно самостоятелни - не е необходим контролер. 18 до 
30 VDC или 85 до 130 VAC. Свети в до три цвята. Защитен от EMI и RFI смущения. 
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