




HAKKIMIZDA
ERS Elektronik Otomasyon Makine Elektrik San. Ve  Tic. Ltd. Şti. 2009 yılında kurularak 
faaliyetlerine başlamıştır.  Odak noktası müşteri memnuniyeti olan firmamız,  güçlü kadrosu 
ile satış öncesi ve satış sonrası müşterilerine tam destek sağlamaktadır.

Firmamız standart modellerinin yanı sıra ürüne özel makine tasarımı da yapabilmektedir.
Bu sayede makinelerimiz müşterilerimize yüksek verimlilikte çalışma sunmaktadır. Firmamız 
dünya genelinde tüm müşterileri için yüksek hız ve tartım hassasiyetlerinde ürettiği 
makineleri ile hizmet vermektedir.

Ers Check Weigher ailesi olarak, uzman kadromuz ile gelişen teknolojiyi  siz değerli 
müşterilerimizle birlikte ülkemizin yararına kullanmaktan gurur duymaktayız.

MİSYONUMUZ
Gelişen teknolojiyi, doğru ve güncel bilgilerimiz ışığında müşterilerimizin hizmetine sunmak.

VİZYONUMUZ
Firmamız  “Hep Daha İyisi” vizyonu ile teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek dünya 
genelinde, sektöründe lider bir firma olmayı hedeflenmiştir.



GENEL ÖZELLİKLER

Kullanıcı Dostu Yazılım

•   Kolay okunabilir 10“ renkli operatör paneli

•   Anlık istatistiksel sonuçlar ve grafik gösterimi

•   Uzaktan erişim ve raporlama

•   USB belleğe veri transferi

•   Dahili 256 adet ürün hafızası
    (USB bellek ile arttırılabilir hafıza)

•   Çok dilli kullanım

Yüksek Hız ve Fonksiyonel

•   0,2 grama varan hassasiyet

•   Yüksek tartım hızı

•   Bant hızları ve yön ayarlamaları

•   Kolay kalibrasyon işlemi

Verimlilik

•   Daha yüksek hat verimliliği

•   Üretim hatalarının en aza indirilmesi

•   %100 ürün kontrolü

Güçlü Endüstriyel Tasarım

•   Kolay kullanım ve endüstriyel bakım

•   Ürüne göre reject sistemi (Pnömatik
    piston, kol, hava üfleme vs.)

•   Modüler tasarım

4

Genel Özellikler

www.erscheckweigher.com



CW-ERS-02 Check Weigher; 0.2 gram hassasiyet 
ve yüksek tartım hızı ile üretim hattından çıkan 
ürünlerin konveyörler üzerinden geçişleri esnasında 
otomatik tartılmasını sağlar. İstenilen toleransın 
altında ya da üstünde kalan ürünler çeşitli reject 
yöntemleri (hava üfleme, piston, kol, sesli ışıklı uyarı 
vb.) ile hattan ayrılır.

CW-ERS-02 Check Weigher; yüksek hassasiyet 
ve tartım hızı ile maksimum verimlilikte çalışma 
imkânı sunmaktadır.  10.2” renkli operatör paneli 
üzerinden gramajı uygun ürün sayısı, gramajı 
yüksek ve düşük ürün sayısı, ortalama ürün 
gramajı, hat verimliliği gibi değerler izlenebilmekte 
ve raporlanabilmektedir. Raporlama özelliği 
sayesinde müşterinin talep ettiği zamanlarda 
(gün, vardiya, saat, hafta vb.) ürün bazlı detaylı 
raporlama yapabilmekte olup, raporları USB 
Belleğe depolayabilir, sisteme tanımlı mail 
adreslerine e-mail atabilir, fabrikaların SAP-ERP 
sistemlerine entegre edilebilmektedir. Gramajı 
düşük olan ürünleri ayırması ile müşteriyi, gramajı 
yüksek ürünleri ayırması ile üreticiyi korumaktadır.  

Kullanıcı dostu yazılımı ve güçlü endüstriyel 
tasarımı ile CW-ERS-02 Check Weigher özellikle 
düşük gramajlı ürün üretimi yapan firmalarımız için 
tercih sebebi olmuştur.

ERS-CW-02 

Model ERS-CW-02 ERS-CW-02-P ERS-CW-05 ERS-CW-10 ERS-CW-50

Tartım Kapasitesi (gr) 300 200 1000 5000 12000

Tartım Aralığı (gr) 10 ˜ 300 20 ˜ 200 50 ˜ 1000 1000 ˜ 5000 3000 ˜ 12000

Doğruluk (gr) ± 0.6 ± 0.6 ± 1.5 ± 3 ± 15

Hassasiyet (gr) 0.2 0.2 0.5 1 5

Bant Genişliği (mm) 165 165 300 300 500

Max. Tartım Hızı (adet/dk) 250 130 100 80 50

Bant Hızı (m/dk) 20 ˜ 110 10 ˜ 50 10 ˜ 55 10 ˜ 55 10 ˜ 35

Ürün Genişliği (mm) 30 ˜ 110 30 ˜ 120 80 ˜ 160 100 ˜ 220 200 ˜ 450

Ürün Boyu (mm) 30 ˜ 130 50 ˜ 150 100 ˜ 250 150 ˜ 350 200 ˜ 400

Güç 380 VAC ± 10 Trifaze 50 HZ

Çevre Koşulları 5°C ˜ 45°C (41°F ˜ 113°F)

CHECKWEIGHER5

Ürünler
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CW-ERS-02-P Check Weigher; şişe, kapak gibi 
ürünlerin konveyör üzerinden geçişleri esnasında 
otomatik tartılmasını sağlar. İstenilen toleransın 
altında ya da üstünde kalan ürünler, ürüne uygun 
reject yöntemleri (hava üfleme, piston, kol, sesli 
ışıklı uyarı vb.) ile hattan ayrılır.
 
CW-ERS-02-P Check Weigher; yüksek hassasiyet 
ve tartım hızı ile maksimum verimlilikte çalışma 
performansı sunmaktadır.  10.2” renkli operatör 
paneli üzerinden gramajı uygun ürün sayısı, 
gramajı yüksek ve düşük ürün sayısı, ortalama ürün 
gramajı, hat verimliliği gibi değerler izlenebilmekte 
ve raporlanabilmektedir. Raporlama özelliği 
sayesinde müşterinin talep ettiği zamanlarda 
(gün, vardiya, saat, hafta vb.) ürün bazlı detaylı 
raporlama yapabilmekte olup raporları USB 
Belleğe depolayabilir, sisteme tanımlı mail 
adreslerine e-mail atabilir, fabrikaların SAP-ERP 
sistemlerine entegre edilebilmektedir. Gramajı 
düşük olan ürünleri ayırması ile müşteriyi, gramajı 
yüksek ürünleri ayırması ile üreticiyi korumaktadır. 
 
Kullanıcı dostu yazılımı ve güçlü endüstriyel 
tasarımı ile CW-ERS-02-P Check Weigher 
makinelerimiz, özellikle plastik ürün imalatı (şişe, 
kapak, plastik kaplar vs.) yapan firmalarımız için 
tercih sebebi olmuştur.

ERS-CW-02-P 

Model ERS-CW-02 ERS-CW-02-P ERS-CW-05 ERS-CW-10 ERS-CW-50

Tartım Kapasitesi (gr) 300 200 1000 5000 12000

Tartım Aralığı (gr) 10 ˜ 300 20 ˜ 200 50 ˜ 1000 1000 ˜ 5000 3000 ˜ 12000

Doğruluk (gr) ± 0.6 ± 0.6 ± 1.5 ± 3 ± 15

Hassasiyet (gr) 0.2 0.2 0.5 1 5

Bant Genişliği (mm) 165 165 300 300 500

Max. Tartım Hızı (adet/dk) 250 130 100 80 50

Bant Hızı (m/dk) 20 ˜ 110 10 ˜ 50 10 ˜ 55 10 ˜ 55 10 ˜ 35

Ürün Genişliği (mm) 30 ˜ 110 30 ˜ 120 80 ˜ 160 100 ˜ 220 200 ˜ 450

Ürün Boyu (mm) 30 ˜ 130 50 ˜ 150 100 ˜ 250 150 ˜ 350 200 ˜ 400

Güç 380 VAC ± 10 Trifaze 50 HZ

Çevre Koşulları 5°C ˜ 45°C (41°F ˜ 113°F)

Ürünler
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CW-ERS-05 Check Weigher; 0.5 gram hassasiyet 
ile üretim hattından çıkan ürünlerin konveyörler 
üzerinden geçişleri esnasında, otomatik 
tartılmasını sağlar. İstenilen toleransın altında 
ya da üstünde kalan ürünler, ürüne uygun reject 
yöntemleri (hava üfleme, piston, kol, sesli ışıklı 
uyarı vb.) ile hattan ayrılır.
 
CW-ERS-05 Check Weigher; yüksek hassasiyet 
ve tartım hızı ile maksimum verimlilikte çalışma 
imkânı sunmaktadır. 10.2” renkli operatör paneli 
üzerinden gramajı uygun ürün sayısı, gramajı 
yüksek ve düşük ürün sayısı, ortalama ürün 
gramajı, hat verimliliği gibi değerler izlenebilmekte 
ve raporlanabilmektedir. Raporlama özelliği 
sayesinde müşterinin talep ettiği zamanlarda 
(gün, vardiya, saat, hafta vb.) ürün bazlı detaylı 
raporlama yapabilmekte olup, raporları USB 
Belleğe depolayabilir, sisteme tanımlı mail 
adreslerine e-mail atabilir, fabrikaların SAP-ERP 
sistemlerine entegre edilebilmektedir. Gramajı 
düşük olan ürünleri ayırması ile müşteriyi, gramajı 
yüksek ürünleri ayırması ile üreticiyi korumaktadır. 
 
Kullanıcı dostu yazılımı ve güçlü endüstriyel 
tasarımı ile CW-ERS-05 Check Weigher 
makinelerimiz, üretici firmalarımız için tercih 
sebebi olmuştur.

ERS-CW-05 

Model ERS-CW-02 ERS-CW-02-P ERS-CW-05 ERS-CW-10 ERS-CW-50

Tartım Kapasitesi (gr) 300 200 1000 5000 12000

Tartım Aralığı (gr) 10 ˜ 300 20 ˜ 200 50 ˜ 1000 1000 ˜ 5000 3000 ˜ 12000

Doğruluk (gr) ± 0.6 ± 0.6 ± 1.5 ± 3 ± 15

Hassasiyet (gr) 0.2 0.2 0.5 1 5

Bant Genişliği (mm) 165 165 300 300 500

Max. Tartım Hızı (adet/dk) 250 130 100 80 50

Bant Hızı (m/dk) 20 ˜ 110 10 ˜ 50 10 ˜ 55 10 ˜ 55 10 ˜ 35

Ürün Genişliği (mm) 30 ˜ 110 30 ˜ 120 80 ˜ 160 100 ˜ 220 200 ˜ 450

Ürün Boyu (mm) 30 ˜ 130 50 ˜ 150 100 ˜ 250 150 ˜ 350 200 ˜ 400

Güç 380 VAC ± 10 Trifaze 50 HZ

Çevre Koşulları 5°C ˜ 45°C (41°F ˜ 113°F)

Ürünler
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CW-ERS-10 Check Weigher; 1 gram 
hassasiyet ile gramaj ölçümü yapmaktadır. 
Üretim hattından çıkan ürünlerin 
konveyörler üzerinden geçişleri esnasında 
otomatik tartılmasını sağlar. İstenilen 
toleransın altında ya da üstünde kalan 
ürünler piston, ayırma kolu gibi reject 
sistemleri ile hattan ayrılmaktadır.
 
CW-ERS-10 Check Weigher; yüksek 
hassasiyet ve tartım hızı ile maksimum 
verimlikte çalışma imkânı sunmaktadır. 10.2” 
renkli operatör paneli üzerinden gramajı 
uygun ürün sayısı, gramajı yüksek ve düşük 
ürün sayısı, ortalama ürün gramajı, hat 
verimliliği gibi değerler izlenebilmekte 
ve raporlanabilmektedir. Raporlama 
özelliği sayesinde müşterinin talep ettiği 
zamanlarda (gün, vardiya, saat, hafta vb.) 
ürün bazlı detaylı raporlama yapabilmekte 
olup, raporları USB Belleğe depolayabilir, 
sisteme tanımlı mail adreslerine e-mail 
atabilir, fabrikaların SAP-ERP sistemlerine 
entegre edilebilmektedir. Gramajı düşük 
olan ürünleri ayırması ile müşteriyi, gramajı yüksek ürünleri ayırması ile üreticiyi korumaktadır.
 
Kullanıcı dostu yazılımı ve güçlü endüstriyel tasarımı ile CW-ERS-10 Check Weigher makinelerimiz, 1 
gram hassasiyet ile ürünlerin gramaj kontrolünü sağlamak isteyen müşterilerimiz için tercih sebebidir.

ERS-CW-10

Model ERS-CW-02 ERS-CW-02-P ERS-CW-05 ERS-CW-10 ERS-CW-50

Tartım Kapasitesi (gr) 300 200 1000 5000 12000

Tartım Aralığı (gr) 10 ˜ 300 20 ˜ 200 50 ˜ 1000 1000 ˜ 5000 3000 ˜ 12000

Doğruluk (gr) ± 0.6 ± 0.6 ± 1.5 ± 3 ± 15

Hassasiyet (gr) 0.2 0.2 0.5 1 5

Bant Genişliği (mm) 165 165 300 300 500

Max. Tartım Hızı (adet/dk) 250 130 100 80 50

Bant Hızı (m/dk) 20 ˜ 110 10 ˜ 50 10 ˜ 55 10 ˜ 55 10 ˜ 35

Ürün Genişliği (mm) 30 ˜ 110 30 ˜ 120 80 ˜ 160 100 ˜ 220 200 ˜ 450

Ürün Boyu (mm) 30 ˜ 130 50 ˜ 150 100 ˜ 250 150 ˜ 350 200 ˜ 400

Güç 380 VAC ± 10 Trifaze 50 HZ

Çevre Koşulları 5°C ˜ 45°C (41°F ˜ 113°F)

Ürünler
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ERS-CW-50 

Model ERS-CW-02 ERS-CW-02-P ERS-CW-05 ERS-CW-10 ERS-CW-50

Tartım Kapasitesi (gr) 300 200 1000 5000 12000

Tartım Aralığı (gr) 10 ˜ 300 20 ˜ 200 50 ˜ 1000 1000 ˜ 5000 3000 ˜ 12000

Doğruluk (gr) ± 0.6 ± 0.6 ± 1.5 ± 3 ± 15

Hassasiyet (gr) 0.2 0.2 0.5 1 5

Bant Genişliği (mm) 165 165 300 300 500

Max. Tartım Hızı (adet/dk) 250 130 100 80 50

Bant Hızı (m/dk) 20 ˜ 110 10 ˜ 50 10 ˜ 55 10 ˜ 55 10 ˜ 35

Ürün Genişliği (mm) 30 ˜ 110 30 ˜ 120 80 ˜ 160 100 ˜ 220 200 ˜ 450

Ürün Boyu (mm) 30 ˜ 130 50 ˜ 150 100 ˜ 250 150 ˜ 350 200 ˜ 400

Güç 380 VAC ± 10 Trifaze 50 HZ

Çevre Koşulları 5°C ˜ 45°C (41°F ˜ 113°F)

CW-ERS-50 Check Weigher; 
5 gram hassasiyet ile gramaj 
kontrolü sağlamaktadır. 
Genellikle gramajı yüksek 
ürünlerin kontrolü (3000 
gramın üzerinde) ya da 
koli bazlı gramaj kontrolü 
gibi uygulamalarda 
kullanılmaktadır.
 
Üretim hattından çıkan 
ürünlerin konveyörler 
üzerinden geçişleri esnasında 
otomatik tartılmasını sağlar. 
İstenilen toleransın altında 
ya da üstünde kalan ürünler 
piston, ayırma kolu, sesli ışıklı 
uyarı gibi yöntemler gibi 
reject sistemleri ile hattan 
ayrılmaktadır. 10.2” renkli 
operatör paneli üzerinden 
gramajı uygun ürün sayısı, 
gramajı yüksek ve düşük ürün 
sayısı, ortalama ürün gramajı, 
hat verimliliği gibi değerler izlenebilmekte ve raporlanabilmektedir. Raporlama özelliği sayesinde 
müşterinin talep ettiği zamanlarda (gün, vardiya, saat, hafta vb.) ürün bazlı detaylı raporlama 
yapabilmekte olup, raporları USB Belleğe depolayabilir, sisteme tanımlı mail adreslerine e-mail 
atabilir, fabrikaların SAP-ERP sistemlerine entegre edilebilmektedir

Ürünler
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CHECK WEIGHER KAZANÇLARI

•   Üretim hatlarının verimlilik takibini sağlar. (Gramajı eksik ürün sayısı, gramajı yüksek ürün sayısı,
    gramajı uygun ürün sayısı, ortalama ürün gramajı vs.)

•   Tam olarak verimli ve güvenli şekilde kalite kontrol yapmanızı sağlar.

•   İnsana dayalı manuel ürün tartım yapılan yerlerde işçilik hatalarını ortadan kaldırır ve maliyet
    avantajı sağlar. 

•   Kolide eksik ya da fazla ürün kontrolü yapılmasını sağlar.

•   Üretim toplamı değerleri yıl, ay, gün, vardiya, saat, dolum ya da tüm üretim süresi boyunca alınabilir.

•   Alınan veriler doğrultusunda hattın gramaj değerleri izlenerek hattın iyileştirmesi yapılabilir.

•   Bütün ürünlerin ağırlıkları tartılıp log kaydı oluşturularak excel dosyası olarak çıktı alınabilir.

ÖRNEK KULLANIM ALANLARI

GIDA

KOLİLENMİŞ 
ÜRÜNLER

İLAÇ

KOZMETİK

KİMYA PLASTİK

TAVUK & BALIK

Check Weigher Kazançları ve Özel Kullanım Alanları
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