
 System ważenia
z obsługą wyświetlaczy LDX-04E 

oraz rozpoznawaniem numerów rejestracyjnych



SYSTEM WAŻENIA Z OBSŁUGĄ WYŚWIETLACZY LDX-04E ORAZ 
Z ROZPOZNAWANIEM NUMERÓW TABLIC REJESTRACYJNYCH POJAZDÓW

Kamery do rozpoznawania numerów rejestracyjnych
Wyświetlacze LDX-04E
Fotokomórki do kontroli pozycji pojazdu na wadze
Skrzynia automatyki przemysłowej
Zdalny dostęp (chmura) do wyników ważeń oraz zdjęć
Oprogramowanie do zarządzania pracą systemu (ważenia 
i rozpoznawania numerów rejestracyjnych)

* Opcjonalnie - kamera do wykonywania
   zdjęć przestrzeni ładunkowej

Opis działania systemu

Skład systemu

OK

Na wyświetlaczu świeci się światło zielone, pojazd wjeżdża na wagę. 
Następuje rozpoznanie numerów tablic rejestracyjnych.
Na wyświetlaczu wyświetlana jest masa oraz rozpoznany numer, następuje zapis ważenia w bazie danych.
Po zakończeniu ważenia na wyświetlaczu pojawia się zielone światło oraz napis „ OK - ZJEDŹ Z WAGI”.
Po załadowaniu/rozładowaniu transportu pojazd ponownie wjeżdża na wagę.
Na podstawie przedniego numeru rejestracyjnego następuje parowanie transportów (pusty + pełny).
Kompletne ważenie wraz ze zdjęciami wysyłane jest do „chmury”.
Dodatkowe oprogramowanie dostarczone w pakiecie służy do przeglądania ważeń i wykonywania raportów.
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Kamera do rozpoznawania numerów rejestracyjnych
Wyświelacz LDX-04E
Bariery podczerwieni

Skrzynia automatyki przemysłowej
Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem GSW
Synchronizacja danych do serwera znajduącego się w chmurze



Zdjęcia przestrzeni ładunkowej umożliwiają rozróżnienie rodzaju ważonego kruszywa.

Zdjęcia pojazdów - przypisane do ważeń.
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Oprogramowanie do raportowania

W pakiecie z systemem dostarczane jest oprogramowanie służące do wykonywania raportów oraz przeglądania
wyników ważeń wraz ze zdjęciami. Oprogramowanie umożliwia raportowanie z wielu oddziałów (wag).
Oprogramowanie do raportowania korzysta z danych gromadzonych w "chmurze".

Wyświetlacz LDX-04E

W skład dostarczanego systemu wchodzą 
wyświetlacze LDX-04E.
Zalety wyświetlaczy:

automatyczne sterowanie ruchem na wadze
   wyświetlacz zawiera panel ze światłem
   czerwonym oraz zielonym
precyzyjne przekazywanie komunikatów
   wyświetlacz umożliwia pokazywanie
   dowolnych tekstów (np. w różnych językach)
czujnik światła
   dostosowanie jasności do warunków
   atmosferycznych
precyzyjna informacja o masie ważonego pojazdu


