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Ευκολία χρήσηςΌλα τα συστήματα της σειράς Etica διαθέτουν Touch Screen νέας γενιάς υψηλής ευκρίνιας και εύχρηστο περιβάλλον διεπαφής (GUI)με τον χειριστή.Ευέλικτη λύση  Η Etica 7000 είναι συμβατή με μια ευρεία γκάμα ζυγών Mettler Toledo, καλύπτοντας οποιαδήποτε απαίτηση σε μέγεθος και ακρίβεια.Ανοικτή διασύνδεσηΗ Etica 7000 παρέχει ανοικτή διασύνδεση με εξωτερικούς βιομηχανικούς εκτυπωτές ετικετών και με υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης (ERP, Συστήματα Ιχνηλασιμότητας, κτλ). Εγγυημένη ΠοιότηταΗ Etica 7000 είναι ειδικά σχεδιασμένη για πλήρη εναρμόνιση με τις προδιαγραφές Υγιεινής και Ασφάλειας (HACCP, EHEGD, κτλ).
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Etica 7000H Etica 7000 είναι ένα σύστημα ζύγισης και σήμανσης (Weigh - Print - Apply) Γερμανικής κατασκευής για χειροκίνητη επικόλληση ετικετών, ειδικά σχεδιασμένo για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα.Η πλήρως ανοξείδωτη κατασκευή του, η εντυπωσιακή ευκολία χρήσης και η δυνατότητα διασύνδεσης με εξωτερικούς βιομηχανικούς εκτυπωτές ετικετών διασφαλίζουν την αξιόπιστη λειτουργία του, καλύπτοντας κάθε ανάγκη ζύγισης και σήμανσης.
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Βιομηχανική Ζύγιση & Σήμανση 



 

Application features
Up to 30 000 PLU items.•	
10 000 characters per ingredient list per PLU•	
255 tares, 4 programmable dates•	
4 levels of totals•	
3 levels of PLU classification •	
(departments, families, and groups)
Weight and tare up to 5 characters•	
Price per article up to 8 characters•	
Printed payment price up to 9 characters•	
Libraries for texts, ingredients, and label layouts•	
Integrated label editor•	
On screen help messages•	
Tracing incoming items with automatic barcode entry•	
Effortless handling of a large amount of text through full screen display•	
Simple on screen methods for handling article re-labelling, loss, return •	
and cancellation
Modes include variable weight/price, fixed weight, fixed price as well as •	
no weight
Multiple country prices and languages •	
Printing of labels with manual fixed weight entry•	
Printing and reading of barcodes EAN8, 13, 14, codes 39, 93, 128, ITF, •	
UPC-A, UPC-E and 2/5 interleafed, EAN128 and PDF417
Totals printed on labels by external printer•	

Data Management
Advanced statistical functions•	
Client database•	
Order management•	
Configurable reporting capabilities•	
Event logs•	

User interface
Intuitive programming through graphical display•	
40 keys + integrated virtual keyboard•	
Keyboard ergonometrically oriented  towards user•	
10.4“ touch screen SVGA TFT color display•	

Data storage and memory
512MB RAM •	
40GB Mass Storage •	
Limitless number of logos and label definitions•	

Interfaces and host communication
Interfaces: RS232, Ethernet (10baseT) TCP/IP, 2 x USB and RS485 •	
(optional)
Host communication (batch) through METTLER TOLEDO  ETITRANS •	
“Real time” host communication through METTLER TOLEDO WALIS•	

Security
Menus password protected•	
Data security by storing data on a remote device•	
Level defined operator passwords•	

Materials
100% ball blasted stainless steel•	
Keyboard and housing IP54 protected.•	

Printing
Support for various fonts and character sets •	
(Cyrillic, Arabic, Chinese, Greek)
Printing of multiple logos•	
Connection to external printers•	

Options include:
Scale base with METTLER TOLEDO IDNet•	
Interface RS485•	
External printers•	
Hand held barcode readers•	

Weight 3/6kg 6/12kg 6kg 12kg 15kg 6/15kg 30kg

Precision 1g/2g 2g 2g 2/5g 5g 2g/5g 5g

Min. weight 20g 40g 40g 40g 100g 40g 100g

Tare compensation on all the ranges

See your METTLER TOLEDO representative for alternative scales up to 600kg
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Πιστοποίηση Ποιότητας κατά ISO 9001Πιστοποίηση Περιβαντολλογικής Διαχείρισης κατά ISO 14001
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά Etica 7000Βιομηχανική Ζύγιση & Σήμανση




