
 

ΟΔΗΓΟΣ&ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
Προηγμένες+ζυγαριές+και+ζυγιστικά+συστήματα+για+στατική,++
δυναμική+και+συνεχή+ζύγιση 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΛΩΣ+ΗΡΘΑΤΕ+ΣΤΗΝ+JESMA+A/S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η+ Jesma+ είναι+ μια+ δανέζικη+ εταιρεία+ με+ όραμα,+ που+
ασχολείται+ με+ την+ ανάπτυξη,+ παραγωγή+ και+ πώληση+
ζυγαριών+και+ζυγιστικών+συστημάτων+για+στατική,+δυναμική+
και+ συνεχή+ ζύγιση.+Ειδικότητά+ μας+ είναι+ οι+ τεχνικές+ ζύγισης+
και+ δοσομέτρησης,+ ενώ+ όλα+ τα+ προϊόντα+ μας+ σχεδιάζονται+
και+ κατασκευάζονται+ για+ να+ είναι+ αξιόπιστα+ και+ φιλικά+προς+
τον+ χρήστη.+ Η+ Jesma+ ιδρύθηκε+ το+ 1917+ ως+ «πρότυπη+
εταιρεία+ζύγισης»+κι+έκτοτε+έχει+αναδειχτεί+σε+έναν+από+τους+
κορυφαίους+παρόχους+πολλών+εταιρειών+που+ενδιαφέρονται+
για+κορυφαία+αξιοπιστία+και+υψηλή+ακρίβεια. 

 
Χάρη+ στην+ πολυετή+ εμπειρία+ της,+ η+ Jesma+ διαθέτει+ ευρεία+
τεχνογνωσία+όσον+αφορά+όλα+τα+είδη+ζυγιστικών+προϊόντων.+
Επομένως,+ είμαστε+ σε+ θέση+ να+ συμβουλεύουμε+ τους+
πελάτες+ μας+ ήδη+ από+ τα+ αρχικά+ στάδια+ μελέτης+ μιας+
εγκατάστασης.+ 

 
Σε+ αυτόν+ τον+ οδηγό+ περιγράφονται+ τα+ χαρακτηριστικά+ της+
εταιρείας,+τα+προϊόντα+της,+καθώς+και+τα+πλεονεκτήματα+που+
προσφέρουν+ τα+ ζυγιστικά+ συστήματα+ και+ τα+ προϊόντα+
σταθμικής+ δοσομέτρησης+ της+ Jesma.+ Ελπίζουμε+ να+
διαβάσετε+ ευχάριστα+ το+ φυλλάδιο+ που+ κρατάτε+ στα+ χέρια+
σας.+ Αν+ χρειαστείτε+ περισσότερες+ πληροφορίες+ για+ τις+
δυνατότητες+ και+ τα+ πλεονεκτήματα+ μιας+ ενδεχόμενης+
συνεργασίας+με+τη+Jesma,+το+τμήμα+πωλήσεων+της+εταιρείας+
μας+θα+χαρεί+να+σας+εξυπηρετήσει. 
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ΑΝΕΒΑΖΟΥΜΕ+ΤΗΝ+ΕΤΑΙΡΕΙΑ+
ΣΑΣ+ΣΕ+ΑΛΛΟ+ΕΠΙΠΕΔΟ 
 
 
 
 
Παρέχουμε+ευρεία+ποικιλία+βασικών+εργοστασιακών+προϊόντων,+κι+έτσι+καλύπτουμε+ένα+σημαντικό+
μέρος+ των+ αναγκών+ της+ αγοράς.+ Επίσης,+ η+ Jesma+ προσφέρει+ μεγάλη+ ποικιλία+ προϊόντων+ και+
λύσεων+ειδικά+προσαρμοσμένων+στις+ανάγκες+των+πελατών+και+των+επιμέρους+εγκαταστάσεων.+Με+
αυτόν+τον+τρόπο+είμαστε+σε+θέση+να+καλύπτουμε+σχεδόν+όλες+τις+επιθυμίες+και+τις+απαιτήσεις+των+
πελατών+ μας,+ καθώς+ σύμφωνα+ με+ τις+ τεχνικές+ προδιαγραφές+ η+ ικανότητα+ των+ προϊόντων+ μας+
κυμαίνεται+από+1+kg/h+έως+και+πάνω+από+2000+t/h.+ 

Είτε+ενδιαφέρεστε+για+ολοκληρωμένα+δοσομετρικά+συστήματα+είτε+για+εξειδικευμένα+λογισμικά+που+
προορίζονται+ για+ συστήματα+ στατικής+ ζύγισης,+ η+ Jesma+ σάς+ έχει+ τη+ λύση.+ Οι+ καταρτισμένοι+
μηχανικοί+ του+ κατασκευαστικού+ τμήματος+ της+ εταιρείας+ αναπτύσσουν+ διαρκώς+ νέα+ προϊόντα+που+
προσφέρουν+ μεγαλύτερη+ λειτουργική+ αξιοπιστία,+ είναι+ πιο+ φιλικά+ προς+ τον+ χρήστη+ και+ παρέχουν+
ακόμη+μεγαλύτερη+ακρίβεια+κατά+τη+διαδικασία+ζύγισης. 

Κάθε+προϊόν+πριν+ κυκλοφορήσει+ στην+ αγορά+περνάει+ από+ διεξοδικό+ έλεγχο+στο+ κέντρο+ δοκιμών,+
ώστε+ να+ επιβεβαιωθεί+ πως+ ανταποκρίνεται+ στις+ απαιτήσεις+ της+ αγοράς+ και+ στα+ πρότυπα+ του+
ποιοτικού+ ελέγχου+μας.+Περά+από+την+ανάπτυξη+νέων+προϊόντων,+στο+κέντρο+δοκιμών+ελέγχονται+
και+τα+υλικά+των+πελατών,+ούτως+ώστε+να+κατασκευάζονται+ζυγιστικά+συστήματα+προσαρμοσμένα+
στα+χαρακτηριστικά+του+εκάστοτε+προϊόντος.+Έτσι,+τελικά+ο+πελάτης+αγοράζει+το+ ιδανικό+ ζυγιστικό+
σύστημα+για+τις+ανάγκες+του. 

 
 
 
 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 
 
 
Η+Jesma+συνεργάζεται+στενά+με+πελάτες,+προμηθευτές+και+ερευνητικά+
κέντρα,+για+να+προσφέρει+στους+πελάτες+της+τα+πλέον+αποδοτικά+και+
παραγωγικά+ζυγιστικά+συστήματα+άριστης+ποιότητας.+++
 
Η+σειρά+προϊόντων+της+Jesma+για+δυναμική+ζύγιση+περιλαμβάνει:+ 
•+ Τροφοδότες+με+ζυγό+&+πλάστιγγες+με+ιμάντα+&+&
•+ Ζυγαριές+παροχής&+&
•+ Πλάστιγγες+ροής&+&
•+ Συστήματα+απώλειας+βάρους&+&
•+ Micro+και+nano+δοσομετρικά+συστήματα &+&
•+ Πλάστιγγες+με+χοάνη++
•+ Εργασία+με+μεγάλα+σακιά+
•+ Ζυγαριές+ελέγχου&+

+
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Η+JESMA+ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ,+ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ+ΚΑΙ+
ΕΜΠΟΡΕΥΕΤΑΙ+ΖΥΓΑΡΙΕΣ+ΚΑΙ+ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ+
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ+ΓΙΑ+ΣΤΑΤΙΚΗ,+ΔΥΝΑΜΙΚΗ+ΚΑΙ+ΣΥΝΕΧΗ+
ΖΥΓΙΣΗ. 
 
Στόχος+της+εταιρείας+είναι+να+βελτιώνει+διαρκώς+τα+προϊόντα+και+τις+υπηρεσίες+που+προσφέρει+στους+
πελάτες+ της+ μέσω+ μιας+ στοχευμένης+ εκπαιδευτικής+ πολιτικής+ και+ της+ διαρκούς+ εξέλιξης+ των+
προϊόντων+της.+Το+κλειδί+της+επιτυχίας+για+τη+Jesma+είναι+ο+συνδυασμός+γνώσεων+και+καινοτομίας+
με+ θεωρητικές+ και+ πρακτικές+ δεξιότητες.+ Με+ αυτόν+ τον+ τρόπο,+ η+ Jesma+ παραμένει+ στην+ πρώτη+
γραμμή+ των+ εξελίξεων+ και+ είναι+ σε+ θέση+ να+ παρέχει+ επαγγελματικά+ ζυγιστικά+ συστήματα+ που+
καλύπτουν+τις+απαιτήσεις+κάθε+εγκατάστασης.+
+++
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+
++Ζυγαριά+παροχής   Πλάστιγγα+με+χοάνη Ζυγαριά+ελέγχου        Εργασία+με+μεγάλα+σακιά 

+
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Τροφοδότης+με+ζυγό 
&+πλάστιγγα+με+ιμάντα 

Πλάστιγγα+ροής Σύστημα+
απώλειας+βάρους 

 
Micro+και+nano 

δοσομετρικό+σύστημα 



 
Είμαστε+μια+εταιρεία+ανάπτυξης,+παραγωγής+και+
διανομής.+Κατασκευάζουμε+ζυγαριές+και+ζυγιστικά+
συστήματα+για+στατική,+δυναμική+και+συνεχή+ζύγιση. 
 
 
Η+ Jesma+ συνεργάζεται+ στενά+ με+πελάτες,+ προμηθευτές+ και+ ερευνητικά+ κέντρα,+ για+ να+ προσφέρει+
στους+πελάτες+της+τα+πλέον+αποδοτικά+και+παραγωγικά+ζυγιστικά+συστήματα+άριστης+ποιότητας.+
 
Ειδικότητά+μας+είναι+οι+τεχνικές+ζύγισης+και+δοσομέτρησης,+ενώ+όλα+τα+προϊόντα+μας+σχεδιάζονται+με+
γνώμονα+την+αξιοπιστία,+την+ευελιξία+και+τη+χρηστικότητα. 
 
Η+ Jesma+ παρέχει+ βασικά+ εργοστασιακά+ και+ κατά+ παραγγελία+ προϊόντα,+ είτε+ πρόκειται+ για+
ολοκληρωμένα+ δοσομετρικά+ συστήματα+ είτε+ για+ εξειδικευμένα+ λογισμικά+ που+ προορίζονται+ για+
προϊόντα+στατικής+ζύγισης. 
 
Η+Jesma+διαθέτει+ένα+μοναδικό+και+αναγνωρισμένο+σύστημα+βαθμονόμησης+και+σέρβις.+Το+σύστημα+
σέρβις+βασίζεται+στην+ιδέα+μείωσης+των+εξόδων+που+οφείλονται+σε+τυχόν+απρόβλεπτες+διακοπές+της+
παραγωγής+ή+σε+φθορές+στις+ζυγαριές+και+τα+ζυγιστικά+συστήματα. 
 
Πρόκειται+ για+ ένα+σύστημα+που+περιλαμβάνει+σέρβις,+συντήρηση,+εξακριβώσιμη+βαθμονόμηση+και+
διακρίβωση+ όλων+ των+ τύπων+ ζυγαριών+ και+ ζυγιστικών+ συστημάτων,+ το+ οποίο+ προσαρμόζεται+
κατάλληλα+στις+επιμέρους+ανάγκες+τεκμηρίωσης+κάθε+εταιρείας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΙΑ+
ΚΑΙ+

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
 

+
ΑΥΤΟΣ+
ΕΙΝΑΙ+Ο+
ΤΟΜΕΑΣ+
ΜΑΣ 

 
 
 
 
 
 
+
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ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ+ΜΕ+
ΖΥΓΟ+&+ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ+
ΜΕ+ΙΜΑΝΤΑ   
Η+ Jesma+ διαθέτει+ μεγάλη+ ποικιλία+ σε+ τροφοδότες+ με+ ζυγό,+ οι+ οποίοι+
χρησιμοποιούνται+ στη+ βιομηχανία+ τροφίμων,+ σε+ αλεστικές+
εγκαταστάσεις,+ εγκαταστάσεις+ παραγωγής+ ζωοτροφών+ και+ χημικές+ ή+
τεχνικές+βιομηχανίες. 

 
Για+τα+προϊόντα+μας+θέλουμε+βέλτιστη+αξιοπιστία,+μεγάλη+διάρκεια+ζωής+και+υψηλή+ακρίβεια.+Έτσι,+
οι+τροφοδότες+με+ζυγό+της+Jesma+έχουν+τα+εξής+πλεονεκτήματα: 
 
•+ Όλοι+οι+ τροφοδότες+με+ζυγό+σχεδιάζονται+ και+ κατασκευάζονται+ για+την+εκάστοτε+ εφαρμογή.+Με+
αυτόν+τον+τρόπο+ο+εξοπλισμός+προσαρμόζεται+απολύτως+σε+κάθε+εγκατάσταση.+

•+ Ένας+ αυξητικός+ κωδικοποιητής+ (tacho)+ τοποθετείται+ στο+ ελεύθερο+ραούλο.+Έτσι+ βελτιώνεται+ η+
συνεχής+ παρακολούθηση+ του+ ιμάντα,+ και+ δίδεται+ αμέσως+ σήμα+ συναγερμού+ εάν+ υπάρξουν+
ανωμαλίες+κατά+τη+μετάδοση+της+κίνησης+μέσω+ιμάντα.+

•+ Ο+κύλινδρος+οδήγησης+βελτιώνει+την+παρακολούθηση+του+ιμάντα+κατά+τη+λειτουργία+και+μειώνει+
τον+κίνδυνο+ολίσθησης+του+ιμάντα.++

•+ Οι+δυναμομετρικοί+αισθητήρες+ εξασφαλίζουν+υψηλή+ακρίβεια,+ακόμη+και+με+ανομοιόμορφη+ροή+
υλικού.++

•+ Όλοι+οι+τροφοδότες+με+ζυγό+συμμορφώνονται+με+τις+οδηγίες+ATEX+ζώνης+21+και+22.++
•+ Οι+τροφοδότες+με+ζυγό+διατίθενται+σε+βαμμένο+χάλυβα,+ανοξείδωτο+χάλυβα+ή+με+εξαρτήματα+από+
ανοξείδωτο+χάλυβα+για+τα+μέρη+που+έρχονται+σε+επαφή+με+τα+υλικά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JesBelt+A+και+JesBelt+S 
 

•+ Ακρίβεια+ζύγισης+από+0,25%.++
•+ Το+ JesBelt+ A+ διατίθεται+ ως+ εγκεκριμένος+ εμπορικός+

εξοπλισμός+ σύμφωνα+ με+ τις+ οδηγίες+ OIML+ Râ50,+
Welmec+και+MID+κατηγορίας+0,5+ή+ανώτερης.++

•+ Χάρη+ στο+ αυτόματο+ τάνυσμα+ ιμάντα+ του+ JesBelt+ A+
μειώνεται+η+ανάγκη+για+προγραμματισμένες+διακοπές+
λειτουργίας+για+εργασίες+σέρβις.++

•+ Χάρη+στο+χειροκίνητο+τάνυσμα+ ιμάντα+του+JesBelt+S,+
το+τάνυσμα+του+ιμάντα+είναι+συστηματικό+και+ακριβές.+

•+ Διατίθενται+σε+12+βασικά+μεγέθη,+αλλά+παρέχεται+και+
δυνατότητα+ κατά+ παραγγελία+ προσαρμογής+ των+
συστημάτων.+

•+ Διατίθενται+ με+ το+ σύστημα+ αυτόματης+
παρακολούθησης+ ιμάντα+ JesTrack®.+ Πρόκειται+ για+
ένα+ σύστημα+ που+ διορθώνει+ αυτόματα+ τυχόν+
ολισθήσεις+ του+ ιμάντα,+ βελτιώνοντας+ τη+ λειτουργική+
αξιοπιστία.

 
 
 
 
 
 
 
+
+
+
+
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ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ+ΑΚΡΙΒΕΙΑ 
 
 
 
 
 
JesBelt+D 
 
•+ Ακρίβεια+ζύγισης+από+1,0%.++
•+ Εργονομική+κατασκευή+για+τοποθέτηση+ακόμη+και+σε+εγκαταστάσεις+με+

περιορισμένο+διαθέσιμο+χώρο.++
•+ Χάρη+ στη+ γρήγορη+ αλλαγή+ ιμάντα+ μειώνεται+ η+ διάρκεια+ των+

προγραμματισμένων+διακοπών+λειτουργίας+για+εργασίες+σέρβις.++
•+ Χάρη+ στο+ αυτόματο+ τάνυσμα+ ιμάντα+ μειώνεται+ η+ ανάγκη+ για+

προγραμματισμένες+διακοπές+λειτουργίας+για+εργασίες+σέρβις.+
+
JesBelt+K 
 
•+ Ακρίβεια+ζύγισης+από+0,5%.++
•+ Ειδική+ κατασκευή+ που+ καθαρίζεται+ εύκολα+ και+ καθιστά+ το+ JesBelt+ K+

ιδανικό+για+τη+βιομηχανία+τροφίμων.++
•+ Χάρη+ στη+ γρήγορη+ αλλαγή+ ιμάντα+ μειώνεται+ η+ διάρκεια+ των+

προγραμματισμένων+διακοπών+ λειτουργίας+ για+ εργασίες+σέρβις+ ή+για+
την+αλλαγή+υλικού.++

 
JesBelt+F 
 
•+ Διατίθεται+ με+ ανθεκτικό+ ιμάντα+ κατάλληλο+ για+ υλικά+ υψηλής+

θερμοκρασίας+και+αιχμηρά+αντικείμενα,+όπως+γυαλιά+ή+πέτρες.+
•+ Απλή+και+στιβαρή+κατασκευή+για+εύκολη+συντήρηση+και+λιγότερα+έξοδα+

σέρβις.++
•+ Χάρη+στο+ανθεκτικό+πλαίσιο+από+χάλυβα,+το+JesBelt+F+είναι+κατάλληλο+

για+βαριές+βιομηχανικές+εφαρμογές.++
 
Πλάστιγγα+με+ιμάντα+VIB 
 
•+ Ακρίβεια+ζύγισης+από+0,25%.++
•+ Διατίθεται+ως+βασικός+εργοστασιακός+εξοπλισμός+ή+κατόπιν+παραγγελίας.+
•+ Κατασκευάζεται+ για+ να+ ταιριάζει+ στον+ υπάρχοντα+ μεταφορέα,+

μειώνοντας+τον+χρόνο+θέσης+σε+λειτουργία.+
•+ Το+VIB+διατίθεται+ως+εγκεκριμένος+εμπορικός+εξοπλισμός+σύμφωνα+με+

τις+οδηγίες+OIML+Râ50,+Welmec+και+MID+κατηγορίας+0,5.++
+

JesBuffer 
 
•+ Σχεδιασμένο+ για+ ακριβή+ και+ αξιόπιστη+ δοσομέτρηση+ υλικών+ χαμηλής+

πυκνότητας,+π.χ.+άχυρο,+χαρτί,+ίνες,+ορυκτό+μαλλί.++
•+ Το+ JesBuffer+ περιλαμβάνει+ μια+ μονάδα+ συγκράτησης+ για+ ακρίβεια+ στο+

πάχος+ των+ υλικών+ επί+ του+ τροφοδότη+ με+ ζυγό,+ όπου+ ελέγχεται+ και+
ρυθμίζεται+η+ικανότητα+δοσομέτρησης.++

•+ Το+JesBuffer+σχεδιάζεται+εξολοκλήρου+κατά+παραγγελία+σύμφωνα+με+τις+
ανάγκες+ κάθε+πελάτη+ και+ εγκατάστασης.+ Χάρη+ στο+αυτόματο+ τάνυσμα+
ιμάντα+ στον+ τροφοδότη+ με+ ζυγό,+ μειώνεται+ η+ ανάγκη+ για+
προγραμματισμένες+ διακοπές+ λειτουργίας+ για+ εργασίες+ σέρβις+ και+
βελτιώνεται+η+αξιοπιστία+του+JesBuffer.++ 

+
+
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ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ+ΡΟΗΣ 
 
Οι+ πλάστιγγες+ ροής+ Jesma+ χρησιμοποιούνται+ κυρίως+ για+ τη+ ζύγιση+
υλικών+ χύδην,+ π.χ.+ υλικά+ σε+ σκόνη+ ή+ κόκκους.+ Ακόμη,+ αποτελούν+
ιδανική+ λύση+ για+ εφαρμογές+ που+ απαιτούν+ μέτρηση+ της+ ροής+ του+
προϊόντος,+ αλλά+ διαθέτουν+ περιορισμένο+ χώρο.+ Καλύπτουν+ τη+
δοσομέτρηση+ άλλων+ προϊόντων,+ αλλά+ και+ τη+ γενική+ ρύθμιση+ των+
προϊόντων. 
 
 
 
 
 

+
JesFlow  
•+ Το+JesFlow+διατίθεται+σε+5+μεγέθη+με+ικανότητα+έως+50m3/h.++
•+ Σύμφωνα+ με+ την+ αρχή+ ζύγισης,+ χρησιμοποιούνται+ οι+

φυγόκεντρες+ δυνάμεις+ του+ υλικού+ κι+ έτσι+ διασφαλίζεται+
καλύτερη+ ακρίβεια+ ζύγισης+ σε+ σχέση+ με+ τις+ συμβατικές+
ζυγαριές+κρούσης.++

•+ Δεν+έχει+μεγάλο+ύψος,+κι+έτσι+το+JesFlow+είναι+ιδανικό+για+την+
αναβάθμιση+ συστημάτων+ και+ εφαρμογών+ με+ περιορισμένο+
χώρο.++

•+ Το+ παράθυρο+ ελέγχου+ επιτρέπει+ εύκολη+ πρόσβαση+ και+
παρακολούθηση.++

•+ Για+περισσότερη+αξιοπιστία+και+μεγαλύτερη+διάρκεια+ζωής,+η+
μονάδα+ ζύγισης+ και+ ο+ δυναμομετρικός+ αισθητήρας+ του+
JesFlow+είναι+διαχωρισμένα+από+τη+ροή+προϊόντος.++

•+ Καθώς+ δεν+ υπάρχουν+ κινούμενα+ εξαρτήματα,+ εξασφαλίζεται+
μεγάλη+διάρκεια+ζωής+και+μειώνεται+η+ανάγκη+για+σέρβις.++

 
JesImpact  
•+ Το+ JesImpact+ διατίθεται+ σε+ 5+ μεγέθη+ με+ ικανότητα+ έως+

300m3/h.++
•+ Καθώς+ ασκούνται+ μόνο+ οριζόντιες+ δυνάμεις,+ τυχόν+

υπολείμματα+υλικών+στην+πλάκα+ζύγισης+δεν+επηρεάζουν+την+
ακρίβεια+ζύγισης.+

•+ Δεν+έχει+μεγάλο+ ύψος,+κι+ έτσι+ το+JesImpact+είναι+ ιδανικό+για+
την+ αναβάθμιση+ συστημάτων+ και+ εφαρμογών+ με+
περιορισμένο+χώρο.++

•+ Η+ διάταξη+ προστασίας+ από+ την+ υπερφόρτωση+ στον+
δυναμομετρικό+αισθητήρα+εξασφαλίζει+μεγάλη+διάρκεια+ζωής.+

•+ Οι+ θυρίδες+ ελέγχου+ με+ στεγανοποίηση+ προστασίας+ από+ τη+
σκόνη+ και+ το+ παράθυρο+ ελέγχου+ επιτρέπουν+ εύκολη+
πρόσβαση+και+παρακολούθηση.+

•+ Για+περισσότερη+αξιοπιστία+και+μεγαλύτερη+διάρκεια+ζωής,+η+
μονάδα+ ζύγισης+ και+ ο+ δυναμομετρικός+ αισθητήρας+ του+
JesImpact+είναι+διαχωρισμένα+από+τη+ροή+προϊόντος.++

•+ Καθώς+ δεν+ υπάρχουν+ κινούμενα+ εξαρτήματα,+ εξασφαλίζεται+
μεγάλη+διάρκεια+ζωής+και+μειώνεται+η+ανάγκη+για+σέρβις.++

 
VPR+JesImpact 

 
•+ Το+VPR+JesImpact+διατίθεται+σε+3+μεγέθη+με+ικανότητα+έως+

800m3/h.++
•+ Διάταξη+ προστασίας+ από+ την+ υπερφόρτωση+ στον+

δυναμομετρικό+αισθητήρα.++
•+ Θυρίδες+πρόσβασης+ σε+ κάθε+πλευρά+ για+ εύκολη+πρόσβαση+

στα+βασικά+εξαρτήματα.++
•+ Κατασκευή+ ζύγισης+ χωρίς+ ανάγκη+ συντήρησης,+ καθώς+ ο+

δυναμομετρικός+ αισθητήρας+ βρίσκεται+ εκτός+ της+ ροής+
προϊόντος.++

•+ Το+ καπάκι+ αφαιρείται+ εύκολα+ για+ ανεμπόδιστη+ πρόσβαση+
στον+ δυναμομετρικό+ αισθητήρα+ για+ λόγους+ σέρβις+ και+
συντήρησης.+

•+ Κατασκευή+που+παρέχει+προστασία+από+τη+σκόνη+με+χοντρή+
στεγανοποίηση+από+καουτσούκ.++

•+ Η+πλάστιγγα+ροής+διατίθεται+σε+βαμμένο+χάλυβα+ST37.2+ή+σε+
ανοξείδωτο+χάλυβα+AISI304.+

+
+
+
+
+
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ΖΥΓΑΡΙΕΣ+ΠΑΡΟΧΗΣ 
 
Η+Jesma+παρέχει+μια+ολοκληρωμένη+σειρά+από+ζυγαριές+πρόσληψης+και+εκφόρτωσης+σε+11+βασικά+
μεγέθη+με+ικανότητα+έως+1600m3/h.  
Οι+ζυγαριές+πρόσληψης+και+εκφόρτωσης+της+Jesma+μπορούν+να+τοποθετηθούν+σε+οποιαδήποτε+
γραμμή+παραγωγής+όπου+υπάρχει+ανάγκη+απευθείας+ζύγισης+σε+δυναμική+ροή+προϊόντος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JesIntake 
 

•++++++Ακρίβεια+μέτρησης+πάνω+από+0,1%.  
•+ Το+JesIntake+διατίθεται+ως+εγκεκριμένος+

εμπορικός+ εξοπλισμός+ σύμφωνα+ με+ τις+
οδηγίες+ OIML+ Râ107,+ Welmec+ και+ MID+
κατηγορίας+0,2+ή+ανώτερης.++

•+ Προσεκτικά+ επιλεγμένα+ εξαρτήματα+ για+
την+καλύτερη+δυνατή+ζύγιση.++

•+ Οι+ μεγάλες+ γωνίες+ ολίσθησης+ στις+ χοάνες+ εξασφαλίζουν+ πλήρη+
εκκένωση+και+συνεπώς+παρέχουν+βέλτιστη+ακρίβεια.+

•+ Τα+αφαιρούμενα+καπάκια+προσφέρουν+εύκολη+πρόσβαση+για+εργασίες+
σέρβις+και+καθαρισμού.+

•+ Διατίθεται+σε+βαμμένο+χάλυβα+ή+ανοξείδωτο+χάλυβα.++
•+ Διατίθεται+με+ενίσχυση+πλακών+Hardox.++
•+ Το+ βασικό+ μοντέλο+ JesIntake+ διατίθεται+ με+ προâκάδο+ και+ ζυγιστική+

χοάνη.++
•+ Επίσης,+το+JesIntake+διατίθεται+προαιρετικά+και+με+χοάνη+απόρριψης.++
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ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ+ΜΕ+
ΧΟΑΝΗ 

 
Οι+πλάστιγγες+με+χοάνη+της+Jesma+αποτελούν+μια+ευέλικτη+λύση+για+τη+
ζύγιση+παρτίδων,+σύμφωνα+πάντοτε+με+τις+απαιτήσεις+της+αγοράς+για+
κορυφαία+αξιοπιστία+και+περιβαλλοντική+ευαισθησία. 

 
 
 
 
Οι+πλάστιγγες+με+χοάνη+είναι+σχεδιασμένες+για+εφαρμογές+σε+σύγχρονες+βιομηχανίες+επεξεργασίας,+
όπου+λόγω+του+υψηλού+επιπέδου+αυτοματισμού+απαιτούνται+στιβαρές+και+αξιόπιστες+κατασκευές.+
To+JesHopper+διατίθεται+εργοστασιακά+σε+πολλά+μεγέθη,+με+χωρητικότητα+παρτίδας+έως+10.000kg+
και+με+ακρίβεια+από++/â+200g.+
Οι+πλάστιγγες+με+χοάνη+είναι+αρθρωτές+μονάδες+τοποθετημένες+μέσα+σε+κατασκευή+από+εύκαμπτο+
χαλύβδινο+ έλασμα+που+ είναι+ ανθεκτικό+ στη+σκόνη,+ ενώ+ το+ μήκος+ τους+προσαρμόζεται+ βάσει+ των+
απαιτήσεων.+
Συνήθως+οι+πλάστιγγες+διατίθενται+προς+τοποθέτηση+στη+μεταφορική+αλυσίδα+του+πελάτη.++Ωστόσο,+
η+Jesma+διαθέτει+και+πλάστιγγες+με+χοάνη+που+συμπεριλαμβάνουν+μεταφορική+αλυσίδα+ανάλογα+με+
τις+ανάγκες+κάθε+πελάτη+και+εγκατάστασης. 
 
 
 
 
 
 
 

Πλάστιγγα+με+μονή+χοάνη+
JesHopper+EEK 

 
•+ Η+ πλάστιγγα+ με+ μονή+ χοάνη+ διατίθεται+ ως+ ζυγαριά+

παρτίδων+χαμηλού+ύψους.++
•+ Η+ αρθρωτή+ κατασκευή+ επιτρέπει+ εύκολες+ επεκτάσεις+

στο+μέλλον,+ώστε+να+χρησιμοποιηθεί+για+περισσότερα+
υλικά.+++

•+ Η+ πλάστιγγα+ περιλαμβάνει+ μια+ ρυθμιζόμενη+ πλάκαâ
οδηγό+πάνω+από+ τη+μεταφορική+αλυσίδα.+Η+πλάκαâ
οδηγός+εξασφαλίζει+ άριστη+ροή+προϊόντος+ εντός+ της+
μεταφορικής+ αλυσίδας,+ προσφέροντας+με+ αυτόν+ τον+
τρόπο+πλήρη+και+βέλτιστη+εκκένωση.++

 
 
 
 
 

Πλάστιγγα+με+διπλή+χοάνη+
JesHopper+EEB 

 
•+ Η+πλάστιγγα+με+ διπλή+ χοάνη+είναι+ σχεδιασμένη+ για+

να+ ανταποκρίνεται+ ακόμη+ και+ στις+ πιο+ δύσκολες+
απαιτήσεις+παραγωγικής+απόδοσης.+

•+ Η+ κατασκευή+ διπλής+ χοάνης+ παρέχει+ τη+ δυνατότητα+
να+γεμίζει+ο+κάδος+ζύγισης+ενώ+εκκενώνεται+ο+κάδος+
εκφόρτωσης,+ με+ αποτέλεσμα+ να+ αυξάνεται+ η+
ικανότητα+παρτίδων/ώρα.++
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JesLoader 
 
Η+εξέλιξη+στις+πλάστιγγες+φόρτωσης+φορτηγών. 
 
 
 
 
 
+
Το+ Jesma+JesLoader+είναι+ σχεδιασμένο+ για+ τη+φόρτωση+σε+φορτηγό+μιας+
προκαθορισμένης+ ποσότητας+ υλικού+ χύδην+ από+ πολλαπλά+ σιλό.+ Το+
JesLoader+ τοποθετείται+ σε+ ράγες,+ώστε+ να+ μπορεί+ να+ μετακινείται+ από+ το+
ένα+σιλό+στο+άλλο+και+να+φορτώνει+την+απαιτούμενη+ποσότητα+υλικού+από+
κάθε+σιλό.+Με+το+JesLoader+δεν+χρειάζεται+να+τοποθετείται+πλάστιγγα+κάτω+
από+ κάθε+ σιλό,+ ούτε+ να+ γίνονται+ επανειλημμένες+ διαδρομές+ προς+ μια+
γεφυροπλάστιγγα++αφού+ολοκληρωθεί+η+πλήρωση+από+κάθε+σιλό. 
 
Πώς+λειτουργεί+το+JesLoader: 
 
•+ Αφού+ το+ φορτηγό+ λάβει+ σωστή+ θέση,+ ο+ οδηγός+ εισάγει+ τον+ αύξοντα+

αριθμό+στο+σύστημα+ελέγχου.+Αυτό+μπορεί+να+είναι+μέρος+του+γενικού+
συστήματος+ ελέγχου+ή+ένα+σύστημα+ρύθμισης+μείγματος+ IT8000E+ της+
Jesma.+Σημείωση:+ το+γενικό+σύστημα+ελέγχου+δεν+συμπεριλαμβάνεται+
στο+προϊόν+που+προμηθεύει+η+Jesma.+++

•+ Το+ JesLoader+ τοποθετείται+ αυτόματα+ κάτω+ από+ το+ ήδη+
προγραμματισμένο+ σιλό,+ μέσω+ πλοήγησης+ με+ τη+ βοήθεια+ ενός+
αυξητικού+κωδικοποιητή+(μετρητής+tacho).+++

•+ Αφού+ το+ Jesloader+ τοποθετηθεί+ κάτω+ από+ το+ σιλό,+ απελευθερώνεται+
στην+ πλάστιγγα+ η+ ανάλογη+ ποσότητα+ προϊόντος,+ σύμφωνα+ με+ την+
εντολή+που+δόθηκε+μέσω+του+συστήματος+ρύθμισης+μείγματος.+++

•+ Αφού+ολοκληρωθεί+ η+πλήρωση,+ το+ JesLoader+ μετακινείται+στη+σωστή+
θέση+πάνω+ από+ το+ στόμιο+ εισόδου+ του+φορτηγού+με+ τη+ βοήθεια+ μιας+
μονάδας+ απομακρυσμένου+ ελέγχου.+ Το+ υλικό+ απελευθερώνεται+ στο+
φορτηγό+μόλις+ο+χειριστής+δώσει+εντολή+αποδοχής.++
+

Τεχνικά+χαρακτηριστικά 
 
•+ Ακρίβεια+στατικής+ζύγισης+±+0,1%.+++
•+ Κάδος+ζύγισης+με+ολική+χωρητικότητα+έως+15m3.+++
•+ Ρυθμιζόμενη+ είσοδος++100mm+κατακόρυφα,+ώστε+ η+φόρτωση+από+τα+

σιλό+να+γίνεται+με+προστασία+από+τη+σκόνη.++
•+ Διάταξη+ τοποθέτησης+ ελεγχόμενη+ μέσω+ tacho+ για+ τη+ σωστή+

τοποθέτηση+του+JesLoader.+++
•+ Σχεδιασμένο+ για+ σύνδεση+ με+ διαφορετικές+ διατάξεις+ εξόδου+ για+ ορθη+

πλήρωση+του+φορτηγού.++
•+ Διάταξη+ απομακρυσμένου+ ελέγχου+ για+ σωστή+ τοποθέτηση+ του+

Jesloader+πάνω+από+τo+στόμιο+εισόδου+του+φορτηγού.++
•+ Ταχύτητα+έως+25m/min.+++
•+ Κλειστή+ κατασκευή+ για+ ελαχιστοποίηση+ της+ εκπομπής+ σκόνης+ στον+

περιβάλλοντα+χώρο.+++
•+ Εύκολο+σέρβις+και+εύκολη+συντήρηση.+
•+ Απομάκρυνση+ του+ πλεονάζοντα+ αέρα+ κατά+ την+ εκκένωση,+

διοχετεύοντας+ τον+ αέρα+ μέσω+ των+ + αεραγωγών+ και+ της+ μονάδας+
φιλτραρίσματος.++
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MICRO+&+NANO+
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ+
ΣΥΣΤΗΜΑTA+ 
 
H+Jesma+διαθέτει+μεγάλη+ποικιλία+σε+micro+και+εργαστηριακές+δοσομετρικές+
ζυγαριές+ για+ τη+ ζύγιση+ των+ επιμέρους+ συστατικών.+ Η+ επιλογή+ της+
κατάλληλης+ ζυγαριάς+ για+ την+ εκάστοτε+ εργασία+ εξαρτάται+ από+ την+
απαιτούμενη+ ικανότητα+της+ζυγαριάς+και+τα+χαρακτηριστικά+του+προϊόντος.+
Η+Jesma+διαθέτει+ζυγαριές+για+micro+δοσομέτρηση+από+2+έως+1500kg+ανά+
παρτίδα. 

 
 
 

Nano+ζυγαριά+JesBatch+0â30kg  
•+ Ικανότητα+από+<+2kg+με+στατική+ακρίβεια++/â+0,5g.++
•+ Ικανότητα+έως+30kg+με+στατική+ακρίβεια++/â+10g.+
•+ Κάδος+ με+ επικάλυψη+ teflon+ για+ βέλτιστη+ εκκένωση+ και+

ελάττωση+της+διασταυρούμενης+επιμόλυνσης.+
•+ Ο+ δοσομετρικός+ κάδος+ περιστρέφεται+ κατά+ 180+ μοίρες.+

Η+ βέλτιστη+ εκκένωση+ και+ η+ ελάττωση+ της+
διασταυρούμενης+ επιμόλυνσης+ εξασφαλίζονται+ μέσω+
μιας+σφύρας+με+πεπιεσμένο+αέρα.++

•+ Θυρίδα+ ελέγχου+ που+ επιτρέπει+ εύκολη+ πρόσβαση+ για+
εργασίες+συντήρησης+και+επίβλεψης.++

 
Micro+ζυγαριά+VSS/+EE+30â200kg  
•+ Η+ micro+ ζυγαριά+ VSS/EE+ είναι+ μια+ πλήρως+ ηλεκτρονική+

ζυγαριά,+ ειδικά+ σχεδιασμένη+ για+ χρήση+ σε+ micro+
δοσομετρικά+συστήματα.+

•+ Ικανότητα+στατικής+ζύγισης+από+50+έως+200kg.++
•+ Ολόκληρος+ ο+ πάτος+ περιστρέφεται+ κατά+ την+ εκκένωση,+

ώστε+ να+ εξασφαλίζεται+ η+ βέλτιστη+ εκκένωση+ του+ κάδου+
ζύγισης+και+να+περιορίζεται+η+διασταυρούμενη+επιμόλυνση.+

•+ Ικανότητα+από+50kg+με+στατική+ακρίβεια++/â+5g++
•+ Ικανότητα+έως+200kg+με+στατική+ακρίβεια++/â+40g++
•+ Η+θυρίδα+ελέγχου+επιτρέπει+εύκολη+πρόσβαση+για+εργασίες+

συντήρησης+και+επίβλεψης.++
 

Medi+ζυγαριές+JesHopper+100â1000kg  
Μαζί+ με+ τις+ εργαστηριακές+ και+ τις+ micro+ δοσομετρικές+
ζυγαριές,+η+Jesma+ολοκληρώνει+ τη+σειρά+ των+δοσομετρικών+
ζυγαριών+με+3+κωνικές+ζυγαριές+για+τη+δοσομέτρηση+και+τον+
χωρισμό+σε+παρτίδες+υλικών+μεσαίου+μεγέθους.  
Είδη+κωνικών+ζυγαριών:  
JesHopper+1200  
Στατική+ικανότητα:+100â450kg  
Ακρίβεια+στατικής+ζύγισης:++/â+100g  
Όγκος+χοάνης:+900+λίτρα  
Διάμετρος:+1200mm 

 
JesHopper+1400  
Στατική+ικανότητα:+450â700kg  
Ακρίβεια+στατικής+ζύγισης:++/â+500g  
Όγκος+χοάνης:+1400+λίτρα  
Διάμετρος:+1400mm 

 
JesHopper+1600  
Στατική+ικανότητα:+700â1000kg  
Ακρίβεια+στατικής+ζύγισης:++/â+500g  
Όγκος+χοάνης:+2100+λίτρα  
Διάμετρος:+1600mm 

 
+
+
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MICRO+&+NANO+
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ+ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 
Προϋπόθεση+για+τελικά+προϊόντα+υψηλής+ποιότητας+είναι+η+ελεγχόμενη+και+ακριβής+δοσομέτρηση+των+υλικών.+
Τα+micro+και+τα+εργαστηριακά+δοσομετρικά+συστήματα+της+Jesma+είναι+ειδικά+σχεδιασμένα+για+την+προσεκτική+
δοσομέτρηση+ συστατικών,+ πρόσθετων+ και+ πρώτων+ υλών,+ για+ εφαρμογές+ στις+ οποίες+ μια+ υπερβολική+ δόση+
μπορεί+να+αποβεί+επιβλαβής+και/ή+ασύμφορη+οικονομικά.+
+
Στη+ Jesma+ κάθε+ σύστημα+προσαρμόζεται+ στις+ απαιτήσεις+ του+ πελάτη.+ Λαμβάνοντας+ προσεκτικά+ υπόψη+ τα+
χαρακτηριστικά+κάθε+προϊόντος,+η+Jesma+καθιστά+δυνατή+την+ακριβή+δοσομέτρηση+ακόμη+και+προϊόντων+με+
περιορισμένη+ροή. 
 
 
Micro+δοσομετρικό+σύστημα 
Ένα+micro+δοσομετρικό+σύστημα+της+Jesma+μπορεί+να+περιλαμβάνει+έως+και+24+
σιλό.+ Τα+ σιλό+ τοποθετούνται+ κυκλικά+ ή+ παραλληλόγραμμα,+ ανάλογα+ με+ τις+
ανάγκες+του+πελάτη+και+τον+διαθέσιμο+χώρο.+
•+ Δυνατότητα+ εξοπλισμού+ των+σιλό+ με+ ξύστρα+ και+ κοχλία+ ανύψωσης+στον+πάτο,+

ώστε+να+διασφαλίζεται+η+βέλτιστη+εκκένωση+δύσκολων+υλικών+και+η+ομοιόμορφη+
πλήρωση+του+δοσομετρικού+κοχλία.++

•+ Οι+ δοσομετρικοί+ κοχλίες+ μπορεί+ να+ είναι+ εξοπλισμένοι+ με+ έλικα+ αποσυμπίεσης+
και+ δοσομετρικούς+ κάλυκες+ που+ λειτουργούν+ με+ πεπιεσμένο+ αέρα+ για+
βελτιστοποίηση+ της+ δοσομέτρησης+ και+ ελαχιστοποίηση+ της+ διαρροής+ του+
προϊόντος.++

•+ Τα+ σιλό+ και+ το+ δοσομετρικό+ σύστημα+ σχεδιάζονται+ σύμφωνα+ με+ την+ τεχνική+
πλήρωσης,+το+απαραίτητο+μέγεθος+σιλό,+τον+πάτο+των+σιλό+και+τις+ανάγκες+για+
δοσομέτρηση+ χοντρών+ ή+ λεπτών+ υλικών.+ Λαμβάνοντας+ υπόψη+ αυτές+ τις+
παραμέτρους,+ μπορούμε+ να+ βελτιστοποιήσουμε+ το+ σύστημα+ για+ όλους+ τους+
τύπους+υλικών+και+ικανοτήτων.+

•+ Όλα+ τα+ εξαρτήματα+ είναι+ σχεδιασμένα+ για+ να+ είναι+ όσο+ το+ δυνατόν+ πιο+ φιλικά+
προς+ τον+ χρήστη,+ ενώ+ τόσο+ οι+ πλάστιγγες+ όσο+ και+ τα+ σιλό+ περιλαμβάνουν+
θυρίδες+ ελέγχου+ για+ εύκολη+ πρόσβαση+ για+ την+ εκτέλεση+ εργασιών+ σέρβις+ και+
συντήρησης.+

•+ Το+σύστημα+και+τα+εξαρτήματά+του+σχεδιάζονται+βάσει+μιας+πολύ+απλής+αρχής.+
Έτσι,+ οι+ εργασίες+ καθαρισμού+ και+ συντήρησης+ γίνονται+ εύκολα,+ χωρίς+
προβλήματα.++

•+ Όλα+ τα+ εξαρτήματα+ είναι+ σχεδιασμένα+ και+ κατασκευασμένα+ για+ βέλτιστη+
λειτουργική+αξιοπιστία+και+ελαχιστοποίηση+της+διασταυρούμενης+επιμόλυνσης.++

Nano+δοσομετρικά+συστήματα 
Τα+ nano+ δοσομετρικά+ συστήματα+ της+ Jesma+ προορίζονται+ για+ δοσομέτρηση+
εξαιρετικής+ακριβείας+βιταμινών+και+λοιπών+θρεπτικών+στοιχείων+ των+οποίων+η+
διαχείριση+γίνεται+μέσω+της+γενικής+ρύθμισης+μειγμάτων. 
•+ Η+Jesma+προσφέρει+ένα+προϊόν+με+κοχλίες+και+χοάνες+που+αποσπώνται+εύκολα+

από+ το+ πλαίσιο+ και+ αντικαθίστανται,+ με+ αποτέλεσμα+ το+ υλικό+ να+ μπορεί+ να+
αλλάζει+ εύκολα+ και+ γρήγορα.+ Επίσης,+ διατίθεται+ και+ με+ σταθερά+ σιλό+ όπως+ τα+
βασικά+micro+δοσομετρικά+συστήματα+της+εταιρείας+μας.+

•+ Δεν+υπάρχει+κίνδυνος+δοσομετρικών+σφαλμάτων,+καθώς+κάθε+υλικό+έχει+τη+δική+
του+χοάνη+στην+οποία+μπορεί+να+τοποθετηθεί+η+αντίστοιχη+ένδειξη.+

•+ Οι+δοσομετρικοί+κοχλίες+μπορεί+να+περιλαμβάνουν+ένα+ελατηριωτό+κάλυμμα+στην+
έξοδο+ του+ κοχλία,+ καθώς+ και+ δοσομετρικούς+ κάλυκες+ που+ λειτουργούν+ με+
πεπιεσμένο+ αέρα+ για+ βέλτιστη+ δοσομέτρηση.+ Έτσι+ διασφαλίζεται+ πως+ τα+ υλικά+
δεν+θα+στάξουν+κατά+λάθος+στην+πλάστιγγα+σε+περίπτωση+κραδασμών.++

 
+
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ΕΡΓΑΣΙΑ+
ΜΕ+ΜΕΓΑΛΑ+ΣΑΚΙΑ  
 
 
 
 
 
 
 
 

JesFill 
 
Η+ μονάδα+ πλήρωσης+ μεγάλων+ σακιών+ είναι+ ένα+ ηλεκτρονικό+
σύστημα+ζύγισης+ειδικά+σχεδιασμένο+για+την+πλήρωση+και+τη+ζύγιση+
σακιών+μεγάλου+μεγέθους.+Η+μονάδα+ζύγισης+μεγάλων+σακιών+της+
Jesma+ μπορεί+ να+ χρησιμοποιηθεί+ για+ διάφορα+ είδη+ προϊόντων+
ελεύθερης+ ροής,+ π.χ.+ ζωοτροφές,+ άλευρα,+ σιτηρά,+ σφαιρικά+ ή+
κοκκώδη+υλικά,+πέλετ+κτλ.+
+
Η+ μονάδα+ JesFill+ περιλαμβάνει+ δοσομετρική+ βαλβίδα,+ διάταξη+
σύσφιγξης+του+σακιού+ με+χειροκίνητα+ρυθμιζόμενο+ ύψος,+κυλιόμενο+
διάδρομο+ή+ ιμάντα+ζύγισης+(τμήμα+ζύγισης),+φυσητήρα+και+αγωγούς+
για+αναρρόφηση+και+τοπικό+πίνακα+ελέγχου.+
+
Ο+ χειριστής+ τοποθετεί+ το+ μεγάλο+ σακί+ στη+ διάταξη+ σύσφιγξης,+ η+
οποία+ ενεργοποιείται+ μέσω+ των+ αισθητήρων+ χωρητικότητας+ που+
υπάρχουν+στα+πλαϊνά+του+σωλήνα+πλήρωσης.+Ο+φυσητήρας+φυσάει+
μέσα+ στον+ σάκο+ για+ να+ εξασφαλιστεί+ ομοιόμορφη+ πλήρωση+ και+
ανοίγει+η+δοσομετρική+βαλβίδα.+Όταν+επιτευχθεί+το+επιθυμητό+βάρος,+
το+σακί+μπορεί+να+απομακρυνθεί+από+μπροστά+με+ τη+ βοήθεια+ενός+
ανυψωτήρα+παλετών+ή+ να+ μετατοπιστεί+ μέσω+ ιμάντα+ ή+ κυλιόμενου+
διαδρόμου+για+να+απομακρυνθεί+αργότερα.. 
 
Πλήρωση:+500â1500kg 
Διαβάθμιση:+500g 
 
JesBag+1000 
 
Μονάδα+πλήρωσης+μεγάλων+σακιών+â+γενικά 
Το+ JesBagâ1000+ για+ την+ πλήρωση+ μεγάλων+ σακιών+ είναι+ μια+
ολοκληρωμένη+μονάδα+σχεδιασμένη+για+την+πλήρωση+και+τη+ζύγιση+
μεγάλων+ σακιών.+ Το+ σύστημα+ περιλαμβάνει+ θήκη+ για+ παλέτες,+
κυλιόμενο+ διάδρομο,+ σταθμό+ πλήρωσης/ζύγισης+ των+ σακιών+ και+
αποθηκευτικό+ διάδρομο+ για+ έως+ 16+ γεμάτα+ σακιά.+ Ο+ εξοπλισμός+
παραδίδεται+ μαζί+ με+ τις+ ηλεκτρικές+ διατάξεις+ ελέγχου.+ Είναι+
κατάλληλο+ για+ διάφορα+ είδη+ προϊόντων,+ π.χ.+ + ζωοτροφές,+ άλευρα,+
σφαιρικά+ή+κοκκώδη+υλικά,+πέλετ+κτλ. 
 
Περιγραφή+λειτουργίας 

Η+παλέτα+μεταφέρεται+από+τη+θήκη+έως+μονάδα+ζύγισης.+Ο+χειριστής+
βάζει+ τους+ 4+ ιμάντες+ στους+ γάντζους+ με+ πεπιεσμένο+ αέρα+ και+ το+
στόμιο+του+σακιού+στερεώνεται+με+τη+βοήθεια+της+διάταξης+σύσφιγξης+
καθώς+ενεργοποιούνται+οι+αισθητήρες+που+υπάρχουν+στα+πλαϊνά+της+
διάταξης+σύσφιγξης.++
Για+ λόγους+ ασφαλείας,+ η+ διάταξη+ σύσφιγξης+ ενεργοποιείται+ μόνο+ κι+
εφόσον+ έχουν+ ενεργοποιηθεί+ και+ οι+ δύο+ αισθητήρες.+ Αφού+
τοποθετηθεί+σωστά+το+σακί,+το+σύστημα+μπορεί+να+λειτουργήσει+και+
να+ ενεργοποιηθεί+ από+ τον+ πίνακα+ ελέγχου.+ Πριν+ τοποθετηθεί+ το+
προϊόν+στο+σακί,+ το+σακί+γεμίζει+με+αέρα.+Όταν+το+σακί+ έχει+σχεδόν+
γεμίσει,+ ο+ δονούμενος+ πάτος+ αρχίζει+ να+ κουνάει+ το+ υλικό+ που+
βρίσκεται+μέσα+στο+σακί,+ώστε+να+φύγει+ο+αέρας+και+να+δημιουργηθεί+
χώρος+για+περισσότερο+υλικό.++
Η+ πλήρωση+ συνεχίζεται+ μέχρι+ να+ επιτευχθεί+ το+ επιθυμητό+ βάρος.+
Όταν+ ολοκληρωθεί+ η+ ζύγιση,+ η+ διάταξη+ σύσφιγξης+ και+ οι+ ιμάντες+
χαλαρώνουν.+ Στη+ συνέχεια+ ενεργοποιείται+ ο+ κυλιόμενος+ διάδρομος+
και+το+σακί+ακολουθεί+την+υπόλοιπη+διαδρομή. 

 
 
+
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ+ΑΠΩΛΕΙΑΣ+ΒΑΡΟΥΣ 
 
Τα+συστήματα+απώλειας+βάρους+της+Jesma+μπορούν+να+εφαρμοστούν+σε+κάθε+εγκατάσταση+που+
απαιτεί+συνεχή+και+υψηλής+ακριβείας+δοσομέτρηση.+
+
Χάρη+στη+δυνατότητα+ρύθμισης+των+αναλογιών+του+μείγματος+μέσω+συστήματος+ζύγισης,+το+τελικό+
προϊόν+είναι+μεγαλύτερης+ακριβείας+σε+σχέση+με+άλλες+διαθέσιμες+τεχνικές.+Έτσι,+το+τελικό+προϊόν+
είναι+πιο+ομοιόμορφο+και+υψηλότερης+ποιότητας. 
 
 
 
 
 
 
 

JesDos 
 

Το+σύστημα+απώλειας+ βάρους+ JesDos+ της+ Jesma+
σχεδιάζεται+ βάσει+ των+ αναγκών+ κάθε+ πελάτη.+
Μπορεί+ να+ αφορά+ την+ προσθήκη+ ενός+ πρόσθετου+
σε+ διάταξη+ «κύριουâυποτελούς»+ σε+ σχέση+ με+ την+
κύρια+ ροή+ ή+ τη+ συνεχή+ δοσομέτρηση+ μιας+
προκαθορισμένης+ποσότητας. 

 
Χάρη+στην+κορυφαία+δοσομετρική+τεχνολογία+ του+συστήματος+ελέγχου+της++
Jesma,+ το+ VDI+ εξασφαλίζει+ βέλτιστη+ και+ αξιόπιστη+ ακρίβεια+ δυναμικής+
δοσομέτρησης.+Ακόμη+και+στο+δύσκολο+στάδιο+επαναπλήρωσης+της+χοάνης+
κατά+τη+διάρκεια+λειτουργίας,+ το+σύστημα+ελέγχου+εξακολουθεί+να+παρέχει+
υψηλή+και+αξιόπιστη+δοσομετρική+ακρίβεια.+
 
•+ Το+ JesDos+ είναι+ σχεδιασμένο+ και+ κατασκευασμένο+ για+ να+

προσαρμόζεται+στα+επιμέρους+χαρακτηριστικά+κάθε+προϊόντος.+
•+ Για+ παράδειγμα,+ υπάρχουν+ συστήματα+ JesDos+ για+ μη+ ρέοντα+ υλικά.+

Αυτά+τα+συστήματα+περιλαμβάνουν+κοχλία+ανύψωσης+στη+χοάνη,+για+να+
μην+ προκαλείται+ έμφραξη+ από+ το+ υλικό+ και+ να+ βελτιστοποιείται+ η+ ροή+
του+προϊόντος.++

•+ Μεταφορικοί+ κοχλίες+ με+ αυξανόμενη+ περιέλιξη+ και+ μειούμενη+ διάμετρο+
άξονα+ μειώνουν+ τον+ κίνδυνο+ συμπίεσης+ του+ υλικού,+ παρέχοντας+
μεγαλύτερη+λειτουργική+αξιοπιστία.++

•+ Ο+ αποσπώμενος+ κοχλίας+ εξαγωγής+ προσφέρει+ ευκολία+ κατά+ τις+
εργασίες+σέρβις+και+καθαρισμού.+

•+ Δυνατότητα+ δοκιμής+ του+ υλικού+ στο+ κέντρο+ δοκιμών+ της+ Jesma.+ Έτσι+
διασφαλίζεται+ότι+έχετε+επιλέξει+τη+σωστή+κατασκευή+για+τα+υλικά+σας.++
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ΖΥΓΑΡΙΕΣ+ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
 

Η+ Jesma+ έχει+ διαμορφώσει+πολλές+ ζυγαριές+ ελέγχου+ βάσει+ των+ επιμέρους+
αναγκών+ κάθε+ πελάτη.+ Πρόκειται+ για+ μικρές+ προσαρμογές+ σε+ ήδη+
υπάρχουσες+ γραμμές+ παραγωγής,+ αλλά+ και+ για+ νέες+ ολοκληρωμένες+
εγκαταστάσεις. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JesCheck+–+Carousel 
 

Το+ JesCheckâCarousel+ είναι+ μια+ ζυγαριά+ ελέγχου+ για+ τη+
ζύγιση+ και+ διαλογή+ υλικών+ πάνω+ σε+ μεταφορικό+ ιμάντα.+
Πρόκειται+ για+ ένα+ πολύ+ ευέλικτο+ προϊόν,+ που+ μπορεί+ να+
τοποθετηθεί+ όπου+ υπάρχει+ ανάγκη+ ζύγισης+ δοχείων,+
κάδων+ κτλ.+ χωρίς+ να+ διαταράσσεται+ ή+ να+ διακόπτεται+ η+
ροή+των+προϊόντων. 

 
•+ Για+ την+ εγκατάσταση+ δεν+ χρειάζεται+ να+ γίνουν+

μεγάλες+ αλλαγές+ στα+ υπάρχοντα+μηχανήματα.+ Έτσι,+
το+προϊόν+τοποθετείται+γρήγορα+και+ο+εξοπλισμός+δεν+
τίθεται+ εκτός+ λειτουργίας+ για+ μεγάλο+ χρονικό+
διάστημα.+

•+ Λίγα+ κινούμενα+ εξαρτήματα+ –+ έτσι+ εξασφαλίζεται+
μεγάλη+ διάρκεια+ ζωής+ και+ μειωμένος+ κίνδυνος+
αστοχίας+του+εξοπλισμού.+++

•+ Στατική+ζύγιση+–+παρέχει+εξαιρετική+ακρίβεια+ζύγισης.+++
•+ Το+ καρουζέλ+ αντικαθίσταται+ –+ έτσι+ παρέχεται+

δυνατότητα+ ζύγισης+ προϊόντων+ διαφορετικού+
μεγέθους+με+πολύ+μικρό+χρόνο+αλλαγής.++

 
 
 
 
 

JesCheck+–+Metal 
 

Το+ JesCheck+ είναι+ ένας+ συνδυασμός+ ζυγαριάς+ ελέγχου+
και+ ανιχνευτή+ μετάλλων.+ Έτσι,+ προσφέρει+ γραμμικότητα+
στη+ διαδικασία+ παραγωγής+ συνδυάζοντας+ δύο+
διαδικασίες+σε+μία. 

 
•+ Εκτελεί+ δύο+ λειτουργίες+ ταυτόχρονα,+ με+ αποτέλεσμα+

να+εξοικονομείται+χώρος+και+χρόνος+στην+παραγωγή+
και+να+αυξάνεται+η+αποδοτικότητα.+++

•+ Πλήρως+ προγραμματιζόμενο+ σύστημα+ ελέγχου+ –+
παρέχει+απεριόριστες+δυνατότητες+προσαρμογής+του+
συστήματος+ ελέγχου+ στις+ υπάρχουσες+ γραμμές+
παραγωγής.++

 
 
 
 
+
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ+ΕΛΕΓΧΟΥ+ΒΑΡΟΥΣ 
 
Η+Jesma+διαθέτει+μεγάλη+ποικιλία+συστημάτων+ελέγχου+βάρους+για+κάθε+ανάγκη.+
Πρόκειται+ για+ εργοστασιακά+ διαθέσιμα+ προϊόντα,+ αλλά+ και+ για+ κατά+ παραγγελία+ προϊόντα+ που+
προσαρμόζονται+στις+ανάγκες+κάθε+πελάτη. 
 
 
JesTronic+500 
 
Το+JesTronic+500+είναι+κατάλληλο+για+τον+έλεγχο+διαδικασιών+στατικής+και+δυναμικής+
ζύγισης.+ Ελέγχει+ τις+ διαδικασίες+ συνεχούς+ ζύγισης+ και+ δοσομέτρησης+ κατά+ τη+ ροή+
προϊόντων+σε+σκόνη+ή+κόκκους. 
 
Το+JesTronic+500+της+Jesma+έχει+τα+εξής+πλεονεκτήματα: 

•+ Μία+ οθόνη+ ελέγχει+ έως+ και+ 7+ γραμμές+ προϊόντων+ –+ έτσι+ εξοικονομείται+ χρόνος+
κατά+την+παρακολούθηση+της+παραγωγής.+

•+ Επικοινωνία+ δεδομένων+ μέσω+ RS422+ ή+ RS485·+ συμπεριλαμβάνεται+ ASC+ 2+ ή+
πρωτοκόλλο+modbus.++

 
WCâ9604 
 
Το+WC+9604+είναι+ένα+προηγμένο+σύστημα+ελέγχου+που+λειτουργεί+βάσει+υπολογιστή+
για+αυτόματες+ζυγαριές.+Είναι+ ιδανικό+για+διαδικασίες+στατικής+και+δυναμικής+ζύγισης+
με+συνεχείς+ ζυγαριές,+όπως+πλάστιγγες+με+ ιμάντα,+ ζυγαριές+κρούσης+και+συστήματα+
απώλειας+βάρους. 
 
Το+WCâ9604+της+Jesma+έχει+τα+εξής+πλεονεκτήματα: 

•+ Στην+ οθόνη+ εμφανίζεται+ κείμενο+ οδηγιών+ και+ διαθέτει+ διεθνώς+ αναγνωρισμένα+
πλήκτρα+λειτουργίας+σύμφωνα+με+ τα+πρότυπα+της+ΕΕ,+ώστε+να+είναι+πιο+φιλικό+
προς+τον+χρήστη.+

•+ Συνάδει+με+τις+ανάγκες+της+αγοράς+για+ταχύτητα,+ασφάλεια+και+ακρίβεια.+
•+ Αυτόματη+διόρθωση+κατόπιν+εκτέλεσης.++
•+ Εγκεκριμένο+βάσει+των+προτύπων+OIML+Râ50+και+MID.++
•+ Επικοινωνία+δεδομένων+μέσω+RS422+ή+RS485·+συμπεριλαμβάνεται+πρωτόκολλο+

PLC.++
•+ Δυνατότητα+επικοινωνίας+μέσω+profibus.++
 
DAS+72.1 
 
Πραγματοποιεί+ στατικές+ ή+ ημιâδυναμικές+ μετρήσεις+ σε+ εχθρικά,+ βιομηχανικά+
περιβάλλοντα+όπου+η+αξιοπιστία+και+η+ασφάλεια+είναι+καίριας+σημασίας.+Παρέχει+τόσο+
αναλογικά+όσο+και+ψηφιακά+δεδομένα+από+τις+λειτουργίες+ζύγισης+και+μέτρησης+βάσει+
δυναμομετρικών+ αισθητήρων.+ Επίσης,+ η+ είσοδος+ και+ έξοδος+ διπλής,+
προγραμματιζόμενης+ λογικής+ επιτρέπει+ διάφορες+ απομακρυσμένες+ λειτουργίες.+ Η+
ρύθμιση+και+η+βαθμονόμηση+γίνονται+πολύ+απλές,+δηλ.+το+DAS+είναι+σχεδιασμένο+για+
να+ επιτρέπει+ βαθμονόμηση+ πεδίου+ απευθείας+ από+ μια+ γνωστή+ ευαισθησία+
δυναμομετρικού+αισθητήρα. 
 
IT+Eâseries 

Τα+τερματικά+ζύγισης+της+Systec+είναι+ευέλικτα+και+σταθερά,+ενώ+παρέχουν+εξαιρετική+
εποπτεία+ των+ διαδικασιών.+ Είναι+ πλήρως+ προγραμματιζόμενα+ και+ παρέχουν+
δυνατότητα+ελέγχου+σχεδόν+κάθε+εργασίας+ζύγισης:+στατική+ζύγιση,+ζύγιση+πατρίδων,+
διαχείριση+μειγμάτων,+δοσομέτρηση+και+ζύγιση+ελέγχου.+

Ένα+όργανο+ενδείξεων+Systec+της+Jesma+έχει+τα+εξής+πλεονεκτήματα: 

•+ Δυνατότητα+λήψης+νέου+λογισμικού+ανά+πάσα+στιγμή.+
•+ Εγκεκριμένο+βάσει+των+προτύπων+OIML.++
•+ Μεγάλη+ έγχρωμη+ οθόνη+ γραφικών+ –+ όργανο+ ενδείξεων+ πολύ+ φιλικό+ προς+ τον+

χρήστη.++
•+ Εγκεκριμένο+για+τοποθέτηση+σε+περιοχές+ATEX.++
•+ Επικοινωνία+ δεδομένων+ μέσω+ Ethernet,+ RS232,+ RS422,+ RS485,+ βρόγχο+ και+

profibus.++
•+ Έως+64+είσοδοι/έξοδοι.++

+

+

+

+

+
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ+ΕΡΓΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο+θεμέλιος+λίθος+για+την+επιτυχή+εκτέλεση+ενός+έργου+είναι+η+ικανότητα+ανάπτυξης,+σχεδιασμού+και+
ελέγχου+του+έργου+από+τη+σύλληψη+της+σχετικής+ιδέας+έως+την+εφαρμογή+της.+Για+να+προσφέρουμε+
το+ ιδανικό+προϊόν,+ είναι+σημαντικό+να+κατανοήσουμε+τις+ανάγκες+του+πελάτη.+Χάρη+στην+πολυετή+
εμπειρία+μας,+είμαστε+σε+θέση+να+κάνουμε+τις+σωστές+ερωτήσεις+κατά+τη+φάση+μελέτης+του+έργου,+κι+
έτσι+ να+ διαμορφώνουμε+ μια+ σαφή+ βάση+ για+ το+ εκάστοτε+ σύστημα.+ Σε+ στενή+ συνεννόηση+ με+ τον+
πελάτη,+ κάνουμε+ μια+ εξειδικευμένη+ προσφορά+ λαμβάνοντας+ υπόψη+ τις+ απαιτήσεις+ κάθε+
συστήματος.+Η+Jesma+αναλαμβάνει+την+ευθύνη+όλης+της+διαδικασίας.+Αυτό+παρέχει+μεγάλη+ευελιξία,+
που+ σημαίνει+ ότι+ έχουμε+ τη+ δυνατότητα+ να+ εξατομικεύουμε+ τις+ εφαρμογές+ βάσει+ των+ απαιτήσεων+
κάθε+πελάτη.+
Η+ Jesma+ διαθέτει+ καταρτισμένους+ τεχνικούς+ και+ μηχανικούς+ που+ παρέχουν+ επαγγελματική+
καθοδήγηση+και+συμβουλές+κατά+τη+σχεδίαση+του+δικού+σας+ξεχωριστού+ζυγιστικού+συστήματος.+
Εκτός+ από+ τα+ διάφορα+ προϊόντα+ ζύγισης,+ η+ Jesma+ διαθέτει+ επίσης+ μια+ σειρά+ προϊόντων+ που+
συμπληρώνουν+τα+συστήματα,+ώστε+τα+προϊόντα+που+παρέχουμε+να+είναι+έτοιμα+προς+χρήση. 

 
 
 
 
 
ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ+
ΑΚΡΙΒΕΙΑ 

 
 
 
 
 
Μεταξύ+άλλων,+εδώ+συμπεριλαμβάνονται+τα+εξής: 
 
•+ Κατασκευή+εξολοκλήρου+από+χάλυβα.+++
•+ Σύστημα+ πλήρωσης+ για+ χειροκίνητη+ μεταφορά,+ μηχανική+ μεταφορά,+

μεταφορά+σε+κενό+ή+μεταφορά+υπό+πίεση.+++
•+ Σύστημα+μεταφοράς+από+τη+ζυγαριά+έως+τον+αναμεικτήρα.+++
•+ Σύστημα+ ελέγχου+ βάρους+ και+ πλήρες+ υπολογιστικό+ δοσομετρικό+

σύστημα.++
 
Η+ανάπτυξη+και+η+κατασκευή+είναι+βασικές+δεξιότητες+της+Jesma.  
Εγγυόμαστε+ λύσεις+ υψηλής+ ποιότητας+ και+ καθοδήγηση+από+ το+ ικανό+ και+
καταρτισμένο+ προσωπικό+ της+ Jesma,+ για+ να+ προσφέρουμε+ την+ ιδανική+
λύση+σύμφωνα+με+τις+πραγματικές+ανάγκες+κάθε+πελάτη. 

 
+
+
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ΣΕΡΒΙΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η+ Jesma+ έχει+ καθιερώσει+ ένα+ μοναδικό+σύστημα+ σέρβις+ και+ βαθμονόμησης.+ Στον+ πυρήνα+ του+ εν+
λόγω+συστήματος+βρίσκεται+η+μείωση+των+εξόδων+για+απρόβλεπτες+διακοπές+της+παραγωγής+και+
ακούσιες+φθορές+στις+ζυγαριές+και+τα+ζυγιστικά+συστήματα.+
Οι+ ζυγαριές+ και+ τα+ ζυγιστικά+ συστήματα+ συνήθως+ αποτελούν+ σημαντικό+ κομμάτι+ της+ γραμμής+
παραγωγής,+ κι+ επομένως+πρέπει+ να+περνούν+από+σέρβις+ανά+ τακτά+διαστήματα+και+άμεσα+ούτως+
ώστε+να+περιορίζεται+ο+χαμένος+χρόνος+εργασίας.+Καθώς+οι+ζυγαριές+βρίσκονται+συχνά+στην+καρδιά+
της+γραμμής+παραγωγής+μιας+εταιρείας,+είναι+πολύ+σημαντικό+οι+τεχνικοί+σέρβις+μας+να+εξυπηρετούν+
εγκαίρως.+
Παρέχουμε+ βιομηχανικό+ ζυγιστικό+ εξοπλισμό+ ανώτερης+ τεχνολογίας.+ Από+ τους+ προμηθευτές+ μας+
ζητούμε+άριστη+ποιότητα+και+στόχος+μας+είναι+η+κατασκευή+ζυγιστικών+συστημάτων+σύμφωνα+με+τα+
υψηλότερα+πρότυπα.+Αυτό+που+ επιδιώκουμε+για+ τους+πελάτες+ της+ Jesma+είναι+ να+ απολαμβάνουν+
κορυφαία+ποιότητα+και+άριστο+σέρβις+κάθε+φορά+που+αγοράζουν+προϊόντα+της+εταιρείας+μας. 
 
Στους+ πελάτες+ μας+ συνιστούμε+ να+ συνάπτουν+
συμφωνία+ σέρβις+ για+ τον+ ζυγιστικό+ εξοπλισμό+ που+
αγοράζουν,+ συμπεριλαμβανομένης+ της+ τρέχουσας+
επιθεώρησης+και+της+συντήρησης+του+εξοπλισμού+τους.+
Ενδεχόμενη+ διακοπή+ στη+ γραμμή+ παραγωγής+ μπορεί+
να+αποβεί+εξαιρετικά+δαπανηρή+και+χρονοβόρα. 
 
•+ Η+ επένδυση+ σε+ μια+ συμφωνία+ παροχής+ υπηρεσιών+

σέρβις+ όχι+ μόνο+ αποδεικνύεται+ γρήγορα+ ανταποδοτική,+
αλλά+και+αποτρέπει+τυχόν+έκτακτες+διακοπές+στη+γραμμή+
παραγωγής.+

•+ Προσφέρουμε+δυνατότητες+σέρβις+για+δυναμικές+ζυγαριές+
και+ ζυγιστικά+ συστήματα+ πλήρως+ προσαρμοσμένες+ στις+
ανάγκες+κάθε+πελάτη.+

•+ Το+ σέρβις+ περιλαμβάνει+ έλεγχο+ της+ λειτουργίας+ των+
ζυγαριών,+ δοκιμές+ και+ κατάρτιση+ πιστοποιητικού+
βαθμονόμησης+(με+εξακριβώσιμα+βάρη).++

•+ Το+πλήθος+των+ετήσιων+επισκέψεων+για+σέρβις+εξαρτάται+
από+τις+ανάγκες+και+τον+έλεγχο+ποιότητας+κάθε+πελάτη.
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