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DWS Static
Ręczny pomiar objętości, ważenie i identyfikacja

SYSTEMY ŚLEDZENIA I POZYCJONOWANIA
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DWS Static
SYSTEMY ŚLEDZENIA I POZYCJONOWANIA

RĘCZNY POMIAR OBJĘTOŚCI, WAŻENIE I IDENTY-
FIKACJA

Przegląd danych technicznych
Dokładność detekcji obiektu ± 5 mm x ± 5 mm x ± 5 mm

Minimalna wielkość obiektu 50 mm x 50 mm x 50 mm

Maksymalna wielkość obiektu 1.100 mm x 700 mm x 700 mm
1.200 mm x 800 mm x 800 mm
1.800 mm x 900 mm x 900 mm

Opis produktu
Do kompletnej rejestracji danych (objętość, waga i identyfikacja) przesyłek w firmach kurierskich, firmach przesyłek ekspresowych i
na pocztach oraz w centrach logistycznych firma SICK opracowała system DWS Static.
Za jednym naciśnięciem przycisku można tym samym zarejestrować wszystkie ważne dane do obliczenia kosztów frachtu lub do wy-
stawienia dokumentów transportowych.
Systemy składają się ze sprawdzonych systemów pomiaru objętości VMS510 lub VMS520, wytrzymałej wagi statycznej oraz czytni-
ka ręcznego do rejestracji informacji z kodu. Wszystkie elementy systemu są wbudowane w stabilną konstrukcję mechaniczną.
Dostępne warianty zostały konsekwentnie zoptymalizowane pod kątem danych zastosowań: DWS510 Static do obiektów prostopa-
dłościennych, DWS520 Static do obiektów dowolnego kształtu i DWS520 Static Extended do obiektów nadwymiarowych.
DWS Static jako kompletne rozwiązania są gotowe do pracy już po kilku minutach. Oczywiście jest możliwość ich legalizacji zgodnie
z obowiązującymi normami OIML, MID i NAWI.

W skrócie
• Ustalanie kodu kreskowego, objętości i wagi w jednym kroku roboczym
• Kompletne rozwiązanie z wbudowanym przenośnikiem rolkowym
• Uruchomienie w ciągu kilku minut
• Możliwość legalizacji zgodnie z OIML, MID i NAWI
• Wersje specjalne do obiektów o nieregularnych kształtach i obiektów nadwymiarowych

Korzyści dla użytkownika
• Ekonomiczna alternatywa dla drogich systemów dynamicznych DWS
• Automatyczne wystawianie faktur na podstawie legalizowanych danych wagi i objętości zapewnia poprawne naliczenie i fakturo-

wanie kosztów transportowych
• Wiele interfejsów hosta z możliwością swobodnej parametryzacji do dodatkowego przesyłania danych sortowania oznacza brak

konieczności stosowania dodatkowych systemów identyfikacji

Zakresy stosowania
• Określenie wagi gabarytowej do obliczenia opłat za fracht w firmach kurierskich, przesyłek ekspresowych i u operatorów poczto-

wych (“revenue recovery”)
• Wybór najtańszej trasy: wybór najkorzystniejszego cenowo operatora dla paczki określonej wielkości
• Deklaracja kosztów frachtu do przekazania danych do nadawcy

Informacje do zamówienia
Więcej wersji urządzeń i akcesoriów  www.sick.com/DWS_Static
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Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia

https://www.sick.com/DWS_Static
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SICK W SKRÓCIE
Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki 
do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bez-
piecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia 
środowiska. 

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. 
Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Eu-
ropie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb 
konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie 
rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trak-
cie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność. 

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:
Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje  - www.sick.com


