
 

Toleranskontrollsystem 
TKS 5000 

 
 

 
 

TKS-5000 är ett flexiblet vägningssystem med stora utbyggnads-
möjligheter. Som basenhet för TKS-5000 utnyttjas systeminstrumentet 
SWI-5500. Genom dess flexibla uppbyggnad kan anpassning lätt ske till 
olika arbetsplatser även befintliga. Systeminstrumentet kan både väga, 
styra och dokumentera toleranskontrollen. Den täta operatörspanelen har 
knappar för alfanumerisk inmatning samt teckenfönster med tydlig 
information till operatören. Operatörsfönstret kan väljas med svensk eller 
engelsk text.  
 

Användning 
Som standard funktioner i TKS-5000 finns alfanumerisk inmatningsmöjlighet, artikelregister 
som kan sparas och hämtas med kortkod och trendkruva som visar vikten grafiskt över de 
senaste registreringarna. Upp till 8 vågar kan anslutas till instrumentet och kan byggas ut med 
skanner, printer och datorkommunikation. Flera koder kan även läggas till så som 
Operatörskod, Kundkod, Leverantörskod och Datum.  

Garanti     
Ett års garanti från leverans. 
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Standaroptioner 
o Upp till 8 vågenheter kan anslutas. 
o Registerkapaciteten kan anpassas till speciella krav.                                                    
o Några exempel på koder: material, kund/leverantör, ordernummer, etc. 
o Anpassning för streckkodsläsare. Ger möjlighet till inläsning, via streckkod, av tara, 

artikelnummer etc. 
o Dubbelriktad datakommunikation med överordnat datasystem. 
 

Styrning 
TKS-5000 har vanligtvis en PLC inkopplad som styr enheter runt TKS-5000. Vanliga enheter 
som kan styras är: 

o Banor, start och stop av en eller flera banor 
o Lyft, byggs in under en bana och lyfter upp aktikeln för vägning. 
o Fotoceller eller andra givare som t ex indikerar aktikel på plats. 
o Bortsortering, styrning av bortsorterare vid toleransfel. 
o Externa larm lampor som varnar operatörer för eventuella larm som kommer  

 

Trendkurva 

 
Exempel på hur en trendkurva kan se ut 

 

GS5000PC 
Som tillval till TKS 5000 systemet finns 
GS5000PC som är ett hjälpmedel och ett 
administrativt verktyg för TKS 5000 systemet. 
Det hjälper och underlättar hanteringar av 
artiklar och gör att ansvariga kan göra 
produktionsuppföljningar och att produktionen 
kan kvalitetssäkras med hjälp av 
spårbarhetsnummer eller motsvarande koder. 
De valfria koder som angetts i TKS 5000 
vågsystem t ex operatör, kund och/eller batch 
kod kan enkelt spåras. Registreringarna 
möjliggör även produktionsuppföljning genom 
att på ett enkelt och överskådligt sätt visa 
artikelförbrukning.  
  


