
PRZEWODNIK PO PRODUKTACH
Zaawansowane technologicznie wagi i systemy wagowe do 
wazenia statycznego, dynamicznego i ciagłego
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Jesma to wizjonerska firma z Danii, która pracuje nad rozwojem, 
produkcją i sprzedażą wag oraz rozwiązań wagowych do 
statycznego, dynamicznego i ciągłego ważenia.

Specjalizujemy się w technikach ważenia i dozowania, 
a wszystkie nasze produkty zostały zaprojektowane 
i skonstruowane tak, aby osiągnąć wiodącą na rynku 
niezawodność i łatwość w obsłudze.  

Jesma została założona w 1917 roku jako firma oferująca 
standardowe rodzaje wag, ale od tego czasu stała się 
wiodącym dostawcą rozwiązań dla przemysłu, który ceni 
niezawodność oraz wysoką dokładność.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, Jesma zgromadziła 
obszerny „know-how” dotyczący wszelkich typów systemów 
ważących i dlatego jest w stanie doradzać swoim klientom już 
od wczesnego etapu projektu. 

Niniejsza broszura to zarys ogólny kwalifikacji i produktów 
firmy Jesma. Pozwala ona zapoznać się Państwu z korzyściami 
płynącymi z wyboru oferowanych przez naszą firmę rozwiązań 
ważących oraz grawimetrycznych systemów dozowania.

Życzymy miłej lektury, a jeśli będziecie Państwo potrzebowali 
więcej informacji na temat możliwości oferowanych przez 
firmę Jesma oraz korzyści płynących z wyboru naszej firmy 
na swojego dostawcę, zapraszamy do kontaktu z naszym 
działem sprzedaży.  

WITAMY W JESMA A/S
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Standardowa oferta firmy Jesma jest na tyle szeroka, że pokrywa znaczną cześć zapotrzebowania rynku. Jednak 
Jesma oferuje również  szeroki zakres rozwiązań dostosowanych do danego klienta i projektowanych pod konkretne 
wymagania. Jesteśmy w stanie spełnić prawie wszystkie życzenia i wymagania naszych klientów, gdyż dysponujemy 
ofertą produktową przeznaczoną do obsługi wydajności od 1 kg/h do ponad 2 000 t/h. 
Nieważne czy projekt dotyczy kompletnego systemu dozującego, czy szczególnego oprogramowania do statycznych 
systemów ważących, Jesma jest w stanie dostarczyć każde rozwiązanie.

Nasza kadra odpowiednio wykwalifikowanych inżynierów z działu konstrukcyjnego ciągle rozwija nowe produkty, mając 
na uwadze poprawę niezawodności ich funkcjonowania, łatwość obsługi oraz jeszcze lepszą dokładność w procesach 
ważenia.

Zanim nowy produkt trafi do sprzedaży, jest on gruntownie sprawdzany w naszym centrum testowym, co daje pewność, 
że spełnia on wszystkie wymagania zarówno rynku, jak i naszej kontroli jakości.   

Poza tworzeniem nowych produktów, centrum testowe firmy Jesma jest też wykorzystywane do sprawdzania materiałów 
własnych klienta, abyśmy mogli mieć pewność, że rozwiązania wagowe przyjęte w naszym projekcie będą idealnie 
dopasowane do pożądanej charakterystyki produktu końcowego. 
W ten sposób klient otrzymuje najlepszy system ważący z możliwych.

Firma Jesma ściśle współpracuje ze swoimi klientami, dostawcami oraz 
instytutami badawczymi, starając się zaoferować swoim klientom najbardziej 
wydajne i skuteczne rozwiązania ważące. Wysoka jakość jest oczywistą cechą 
każdego dostarczanego systemu.

Produkty do dynamicznego ważenia oferowane przez Jesma obejmują:
•	 Wagi podające i taśmowe
•	 Wagi przesypowe
•	 Wagi przepływowe
•	 Systemy odważająco-porcjujące 
•	 Systemy dozowania Mikro i Nano
•	 Wagi zbiornikowe
•	 Systemy obsługi worków „Big Bag”
•	 Wagi kontrolne

WPROWADZIMY PAŃNSTWA FIRMŃE 
NA NOWY, WYŃZSZY POZIOM

WSPÓŁPRACA
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Firma ciągle udoskonala swoje produkty i usługi świadczone klientom, bazując na świadomej 
polityce szkoleniowej i nieprzerwanych pracach nad rozwojem produktów. 
Sukces firmy opiera się na wiedzy i innowacji, które łączą się z umiejętnościami teoretycznymi 
i praktycznymi całego zespołu pracowników. Dzięki takiemu połączeniu Jesma stała się 
czołowym dostawcą, który może sprostać wszelkim wymaganiom i zagwarantować dostawę 
wysoce profesjonalnych rozwiązań wagowych. 

JESMA TWORZY, PRODUKUJE ORAZ SPRZEDAJE WAGI 
I SYSTEMY WAGOWE DO WAŻENIA STATYCZNEGO, 
DYNAMICZNEGO I CIĄGŁEGO.  

Wagi podające  
i taśmowe

Wagi przepływowe  Systemy odważająco-
porcjujące

Systemy dozowania 
Mikro i Nano

Wagi przesypowe Wagi zbiornikowe Wagi kontrolne Obsługa worków 
„Big Bag”
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Jesma ściśle współpracuje ze swoimi klientami, dostawcami oraz instytutami badawczymi, starając się 
zaoferować swoim klientom najbardziej wydajne i skuteczne rozwiązania ważące. Wysoka jakość jest 
oczywistą cechą każdego dostarczanego systemu.

Techniki ważenia i dozowania to specjalność firmy, a jej produkty są projektowane ze szczególną 
dbałością o niezawodność urządzeń, ich elastyczność i funkcjonalność. 
Jesma oferuje zarówno systemy standardowe, jak i te opracowane pod konkretnego klienta – od 
kompletnych systemów dozujących po szczególne oprogramowania do statycznych systemów 
ważących. 

Firma stworzyła też unikatową koncepcję serwisu i kalibracji swych rozwiązań. Kwintesencją tej koncepcji 
jest redukcja kosztów związanych z nieprzewidzianymi przerwami w produkcji oraz niespodziewanym 
zużyciem urządzeń i systemów wagowych. Koncept ten obejmuje serwis, konserwację, kalibrację 
wykonywaną pod kątem zgodności oraz weryfikację wszystkich typów wag i systemów wagowych. 
Takie działania zawsze dopasowane są do indywidualnych wymagań firmy związanych z potrzebną 
dokumentacją. 

Jesteśmy firmą, która zajmuje się tworzeniem, produkcją 
oraz dystrybucją wag i systemów wagowych do ważenia 
statycznego, dynamicznego i ciągłego.

PRECYZJA 
I 

POWTARZALNOŚĆ

TO 
NASZA 

DOMENA
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Jesma oferuje szeroki wybór wag podających używanych w przemyśle 
spożywczym, zbożowym i paszowym, jak również chemicznym oraz 
technicznym. 

•	 Wszystkie wagi podające są zaprojektowane i skonstruowane z myślą o konkretnych projektach. Dzięki temu 
urządzenie doskonale dostosowane jest do rzeczywistych zadań.

•	 Na rolce jałowej montowany jest enkoder inkrementalny (Tacho). Poprawia on ciągły monitoring taśmy  
i natychmiast włącza sygnał alarmowy, jeśli pojawią się jakieś nieprawidłowości w działaniu napędu taśmy.

•	 Profilowana rolka napędowa korzystnie wpływa na ruch taśmy podczas działania i zmniejsza ryzyko poślizgu.
•	 Przewymiarowane czujniki tensometryczne gwarantują wysoką dokładność nawet w przypadku nierównego 

przepływu ważonego materiału.
•	 Wszystkie dostępne wagi podające charakteryzuje zgodność z dyrektywami ATEX dla strefy 21 i 22.
•	 Wagi wykonane są stali lakierowanej, stali nierdzewnej lub ze stali nierdzewnej w miejscach mających kontakt 

z mokrym produktem. 

•	 Dokładność ważenia od 0,25%.
•	 Waga JesBelt A jest dostępna jako urządzenie 

zatwierdzone do rozliczeń handlowych zgodnie  
z OIML R-050 , Welmec oraz wytycznymi MID klasy 0,5 
i wyższej.

•	 Modułowa konstrukcja pozwala na zmodyfikowanie 
urządzenia i przystosowanie do przysz z atestami, 
co znacznie redukuje koszty w przypadku nowych 
potrzeb testowych w przyszłości.Automatyczny naciąg 
taśmy w JesBelt A redukuje liczbę planowanych przerw 
serwisowych.

•	 Manualny naciąg taśmy w JesBelt S umożliwia 
dokładną i systematyczną regulację. 

•	 12 standardowych rozmiarów i możliwość dalszego 
dostosowania do potrzeb klienta i projektu.

•	 Dostępna z automatycznym systemem śledzenia taśmy 
JesTrack®. System JesTrack® automatycznie koryguje 
ześlizgnięcia się taśmy, poprawiając w ten sposób 
niezawodność działania urządzenia.

JesBelt A i JesBelt S

Mając na celu optymalną niezawodność, trwałość i wysoką dokładność, wagi podające firmy Jesma 
charakteryzują następujące cechy:

WAGI PODAJACE 
I TASMOWE
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NIEZAWODNA DOKŁADNOSCŃŃ

•	 Dokładność ważenia od 1,0%.
•	 Kompaktowa budowa pozwala na montaż na bardzo niewielkiej 

powierzchni.
•	 Szybka wymiana taśmy redukuje czas planowanych przerw serwisowych.
•	 Automatyczny naciąg taśmy redukuje wymogi związane z planowanymi 

przerwami serwisowymi.

JesBelt D

•	 Dokładność ważenia od 0,5%.
•	 Łatwa do czyszczenia konstrukcja sprawia, że JesBelt K świetnie nadaje 

się do przemysłu spożywczego.
•	 Szybka wymiana pasa redukuje czas planowanych przerw serwisowych  

i przerw związanych ze zmianą produktu.

JesBelt K

•	 Dostępna z taśmą odpowiednią do materiałów o wysokiej temperaturze 
oraz produktów ostrych, takich jak szkło lub kamień.

•	 Prosta i wytrzymała konstrukcja ułatwia konserwację urządzenia i redukuje 
koszty serwisowe.

•	 Konstrukcja oparta na wzmocnionej ramie stalowej zapewnia doskonałą 
przydatność JesBelt F w przemyśle ciężkim.

JesBelt F

•	 Dokładność ważenia od 0,25%.
•	 Dostępna jako jednostka standardowa oraz urządzenie dopasowane do 

określonego projektu.
•	 Zaprojektowana tak, by pasowała do istniejących przenośników, co 

skraca czas realizacji.
•	 VIB jest dostępna jako urządzenie zatwierdzone do rozliczeń handlowych 

zgodnie z OIML R-50 , Welmec oraz wytycznymi MID klasy 0,5.

•	 Zaprojektowana z myślą o dokładnym i wiarygodnym dozowaniu  
materiałów o niskiej gęstości, takich jak papier, słoma, włókna oraz wełna 
mineralna.

•	 JesBuffer składa się z jednostki buforującej, która dba o właściwą gęstość 
materiału na podajniku wagowym, gdzie kontrolowany i regulowany jest 
proces dozowania.

•	 JesBuffer jest projektowana tak, by spełnić konkretne wymagania klienta.
•	 Automatyczny naciąg taśmy na podajniku wagowym zmniejsza 

wymogi związane z planowanymi przerwami serwisowymi i poprawia 
niezawodność urządzenia.

JesBuffer

Waga tasmowa VIB
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WAGI PRZEPŁYWOWE
Wagi przepływowe firmy Jesma są używane przede wszystkim do 
ważenia materiałów sypkich, takich jak proszki i produkty granulowane. 
Tego rodzaju wagi są właściwym wyborem w przypadku, kiedy dostępna 
przestrzeń jest ograniczona, ale niezbędny jest pomiar rzeczywistego 
przepływu produktu. Proces może być połączony z dozowaniem innych 
produktów lub ogólną regulacją produktu.

•	 Waga JesImpact dostępna jest w 5 różnych rozmiarach  
o wydajności do 300 m3/h.

•	 Dzięki zastosowaniu wyłącznie sił poziomych resztki 
materiału na płycie ważącej nie mają wpływu na 
dokładność ważenia.

•	 Dzięki ograniczonej wysokości, waga JesImpact idealnie 
nadaje się do wbudowania jej w linie systemowe lub 
projektowe, gdzie dostępna przestrzeń jest ograniczona.

•	 Ochrona czujnika tensometrycznego przed przeciążeniem 
gwarantuje długą żywotność.

•	 Klapy inspekcyjne z uszczelnieniem przeciwpyłowym oraz 
okno inspekcyjne umożliwiają łatwy dostęp i nadzór.

•	 By poprawić niezawodność oraz żywotność wagi 
JesImpact, jednostka ważąca oraz jej czujnik 
tensometryczny są oddzielone od przepływu produktu.

•	 Brak ruchomych części gwarantuje długą żywotność 
urządzenia oraz redukuje ilość prac serwisowych.

JesImpact

•	 Waga VPRJesImpact dostępna jest w 3 różnych rozmiarach 
o wydajności do 800 m3/h.

•	 Zabezpieczenie przed przeciążeniem czujnika 
tensometrycznego.

•	 Drzwiczki z każdej strony umożliwiają łatwy dostęp do 
kluczowych części.

•	 Konstrukcja niewymagająca konserwacji z czujnikiem 
tensometrycznym zawieszonym poza strefą przepływu 
produktu.

•	 Łatwa do usunięcia osłona czujnika tensometrycznego 
umożliwiająca szybki dostęp w przypadku serwisu  
i konserwacji.

•	 onstrukcja z uszczelnieniem odporna na pylenie.
•	 Waga jest wykonana ze stali lakierowanej St.37.2. lub stali 

nierdzewnej AISI304.

VPR JesImpact 

•	 JesFlow dostępny jest w 6 rozmiarach o wydajności do 
50 m3/h.

•	 Zasada dokonywania pomiaru oparta na wykorzystaniu sił 
odśrodkowych działających na produkt zapewnia bardzo 
dobrą dokładność w porównaniu do tradycyjnych wag 
przesypowych.

•	 Dzięki ograniczonej wysokości, waga JesFlow idealnie 
nadaje się do wbudowania jej w linie systemowe lub 
projektowe, gdzie dostępna przestrzeń jest ograniczona.

•	 Okno inspekcyjne umożliwia łatwy dostęp i nadzór.
•	 By poprawić niezawodność oraz żywotność wagi JesFlow, 

jednostka ważąca oraz jej czujnik tensometryczny są 
oddzielone od przepływu produktu.

•	 Brak ruchomych części gwarantuje długą żywotność 
urządzenia oraz redukuje ilość prac serwisowych.

JesFlow
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WAGI PRZESYPOWE
Jesma zapewnia pełną gamę wag odważająco-porcjujących, która obejmuje 11 standardowych 
rozmiarów o pojemności do 1600 m3/h.
Wagi odważająco-porcjujące firmy Jesma mogą być instalowane wszędzie tam, gdzie na etapie 
produkcji istnieje potrzeba ważenia podczas dynamicznego przepływu materiału.

JesIntake

•	 Dokładność ważenia powyżej 0,1%.
•	 Waga JesIntake jest dostępna jako 

urządzenie zatwierdzone do rozliczeń 
handlowych zgodnie z OIML R-107, 
Welmec oraz wytycznymi MID klasy 0,2  
i wyższej.

•	 Starannie dobrane komponenty 
gwarantują optymalny wynik ważenia.

•	 Wysoki kąt poślizgu w zbiornikach gwarantuje całkowite ich opróżnienie, 
zapewniając najwyższą dokładność.

•	 Otwierane pokrywy ułatwiają dostęp na czas prac serwisowych i podczas 
czyszczenia.

•	 Wykonana z lakierowanej stali lub stali nierdzewnej.
•	 Dostępna ze wzmocnieniami Hardox.
•	 Standardowa waga JesIntake dostarczana jest ze zbiornikiem 

przyjmującym i zbiornikiem ważącym.
•	 Opcjonalnie JesIntake może mieć też zbiornik rozładowujący.



WAGI ZBIORNIKOWE

Wagi zbiornikowe zostały stworzone do stosowania w nowoczesnych zakładach przemysłowych, 
gdzie wysoki stopień automatyzacji wymaga solidnej i niezawodnej konstrukcji.
Waga JesHopper dostępna jest w wielu standardowych rozmiarach i pojemności wsadu do 10 000 kg, 
przy dokładności już od +/- 200 g.
Wagi te mają budowę modułową oraz pyłoszczelną, elastyczną konstrukcję z blachy stalowej  
o długości, którą można dopasować do wszelkich wymogów.
Wagi standardowo dostarczane są do montażu na przenośniku łańcuchowym klienta. Jednak Jesma 
oferuje również wagi zbiornikowe zawierające przenośnik łańcuchowy, w zależności od wymagań 
klienta i projektu.
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Waga JesHopper EEK 
z pojedynczym zbiornikiem
•	 Pojedyncza waga zbiornikowa jest dostępna jako waga 

o niskiej wysokości.
•	 Jej modułowa konstrukcja pozwala ją z łatwością 

wydłużyć w przyszłości, by zmieścić większą liczbę 
składników.

•	 Waga dostarczana jest wraz z regulowaną płytą 
prowadzącą znajdującą się nad przenośnikiem 
łańcuchowym. Płyta prowadząca umożliwia idealny 
przepływ produktu na przenośniku łańcuchowym, 
zapewniając pełne opróżnianie.

Waga JesHopper EEB 
z podwójnym zbiornikiem
•	 Podwójna waga zbiornikowa jest zaprojektowana 

tak, by spełniała najwyższe wymagania związane  
z wydajnością produkcji.

•	 Podwójna konstrukcja zbiornika pozwala na 
napełnianie zbiornika ważącego podczas gdy kosz 
rozładunkowy jest opróżniany. W ten sposób zwiększa 
się liczba partii na godzinę produkcji.

Wagi zbiornikowe firmy Jesma to elastyczne rozwiązanie do ważenia 
materiałów sypkich, które spełnia wymogi rynkowe dotyczące ekologii i 
optymalnej niezawodności.
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JesLoader firmy Jesma służy do załadunku do ciężarówki określonej wcześniej 
ilości produktu sypkiego z wielu silosów. JesLoader jest zamontowany na 
szynach, dzięki czemu może przemieszczać się między silosami, ładując  
z nich określoną ilość produktu. JesLoader eliminuje potrzebę montowania 
wagi pod każdym silosem lub potrzebę wielokrotnego podjeżdżania do wagi 
po napełnieniu produktem z każdego silosu.  

Funkcjonalność wagi JesLoader:  

Specyfikacje techniczne 

•	 Po odpowiednim ustawieniu samochodu ciężarowego, kierowca wprowadza 
do systemu kontrolnego nr zamówienia. System może być częścią 
ogólnego systemu kontrolnego lub można zastosować urządzenie IT8000E 
proponowane przez firmę Jesma. Uwaga: ogólny system kontrolny nie jest 
dostarczany przez firmę Jesma. 

•	 Urządzenie JesLoader ustawi się samoczynnie pod zaprogramowanym 
silosem poprzez nawigowanie z pomocą enkodera inkrementalnego 
(tachometr).

•	 Kiedy JesLoader znajdzie się pod silosem, uwolniona zostanie odpowiednia 
ilość produktu. 

•	 Po zakończonym napełnianiu, JesLoader ustawi się w odpowiedniej pozycji 
nad otworem wsypowym ciężarówki dzięki jednostce zdalnie sterującej. Po 
akceptacji operatora urządzenia, produkt zostanie przesypany do ciężarówki.

•	 Statyczna dokładność ważenia ± 0,1%. 
•	 Zbiornik wagowy o pojemności do 15 m3 brutto. 
•	 Regulowany wsyp +100 mm w pionie, co zapewnia pyłoszczelny załadunek 

produktu z silosu. 
•	 Kontrola tacho pozycji, co zapewnia właściwe ułożenie wagi JesLoader.
•	 Możliwość podłączenia do różnych urządzeń wsypowych, co zapewnia 

właściwy załadunek ciężarówki. 
•	 Zdalne sterowanie umożliwiające właściwe ulokowanie JesLoadera nad 

otworem wsypowym ciężarówki. 
•	 Prędkość przemieszczania do 25 m/min. 
•	 Szczelna konstrukcja ograniczająca pylenie do otoczenia. 
•	 Łatwe serwisowanie i konserwacja. 
•	 Usuwanie nadmiaru powietrza podczas opróżniania poprzez odprowadzanie 

powietrza przez kanały powietrzne i jednostkę filtrującą.

Nowe, unikatowe rozwiązanie wśród wag do załadunku samochodów ciężarowych 

JesLoader
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WAGI 
MIKRODOZOWANIA
Firma Jesma oferuje szeroki wybór wag do mikrodozowania i wag 
laboratoryjnych do ważenia składników. 
To, która z wag najlepiej pasuje do danego zadania, zależy od 
wymaganej wydajności i charakterystyki produktu. Jesma oferuje wagi 
do mikrodozowania od 2 kg do 1 500 kg na partię.

Waga Nano JesBatch 0 – 30 kg
•	 Wydajność od < 2 kg z dokładnością statyczną +/- 0,5 g.
•	 Wydajność do 30 kg z dokładnością statyczną +/- 5 g.
•	 Zbiornik pokryty teflonem zapewnia optymalne opróżnianie 

i minimalny poziom wzajemnego zanieczyszczania.
•	 Zbiornik dozujący obraca się o 180 stopni, a optymalne 

opróżnianie i minimalne wzajemnie zanieczyszczenie 
zapewnia młot pneumatyczny.

•	 Drzwiczki inspekcyjne umożliwiają łatwy dostęp i nadzór.

Waga mikrodozowania VSS/EE 30 – 200 kg
•	 Waga typu VSS/EE jest wagą w pełni elektroniczną, 

która została zaprojektowana specjalnie do działania  
w systemach mikrodozowania.

•	 Wydajność ważenia statycznego wag to zakres od 50 kg 
do 200 kg.

•	 Cała spodnia część obraca się podczas opróżniania, 
gwarantując optymalne opróżnianie zbiornika wagowego 
oraz eliminując wzajemne zanieczyszczenia.

•	 Wydajność od 50 kg z dokładnością statyczną +/- 10 g.
•	 Wydajność do 200 kg z dokładnością statyczną +/- 40 g.
•	 Drzwiczki inspekcyjne umożliwiają łatwy dostęp i nadzór.

JesBatch-400 
Pojemność statyczna: 200-400 kg 
Dokładność ważenia statycznego: +/- 100 g 
Objętość zbiornika: 900 litrów
Średnica: 1 200 mm

JesBatch-600 
Pojemność statyczna: 200-600 kg 
Dokładność ważenia statycznego: +/- 200 g 
Objętość zbiornika: 1 400 litrów
Średnica: 1 400 mm

JesBatch- 1000
Pojemność statyczna: 200-1 000 kg 
Dokładność ważenia statycznego: +/- 250 g 
Objętość zbiornika: 2 100 litrów
Średnica: 1 600 mm

Poza wagami mikrodozowania i wagami laboratoryjnymi, ofertę 
Jesma uzupełniają jeszcze 3 wagi stożkowe do dozowania  
i porcjowania składników średniej wielkości.

Wagi srednie JesBatch 200 – 1000 kg

Typy wag stozkowych:



SYSTEMY DOZOWANIA MIKRO I NANO
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Warunkiem dla uzyskania wysokiej jakości produktu końcowego jest w pełni kontrolowane, dokładne dozowanie 
poszczególnych składników.
Systemy mikrodozowania i dozowania laboratoryjnego firmy Jesma zostały opracowane specjalnie do 
precyzyjnego dozowania składników mineralnych, witamin i surowców, których przedawkowanie może być 
szkodliwe i kosztowne.
W fimie Jesma każdy system jest przystosowywany do konkretnych wymogów klienta. Dzięki każdorazowej 
analizie charakterystyki produktu Jesma umożliwia dozowanie nawet najtrudniejszych składników.

System mikrodozowania

System dozowania Nano

System mikrodozowania firmy Jesma może być dostarczony z maksymalnie 24 
silosami. Silosy można ustawić w kole lub kwadracie, zależnie od wymagań klienta 
i możliwości przestrzennych.

•	 Silosy mogą być wyposażone w zgarniacz i śrubę unoszącą, które umieszcza się 
na dnie, co gwarantuje opróżnianie materiałów trudnych i jednakowe napełnianie 
śruby dozującej.

•	 Śruby dozujące mogą być wyposażone w śrubę dekompresyjną oraz 
pneumatyczne klapy dozujące, które zapewniają optymalne dozowanie produktu 
i jego minimalne czopowanie.

•	 System dozowania i silosów jest zaprojektowany stosownie do metody 
napełniania, koniecznego rozmiaru silosu, jego dna, wymogów produktu i procesu 
dozowania. Analiza takich wymogów pozwala firmie Jesma zoptymalizować 
system do wszystkich typów materiałów i wydajności.

•	 Wszelkie komponenty systemu są zaprojektowane z myślą o łatwym użytkowaniu, 
więc zarówno wagi jak i silosy mają drzwiczki inspekcyjne ułatwiające 
serwisowanie i konserwację.

•	 System oraz jego elementy są projektowane zgodnie z bardzo prostą zasadą. 
Gwarantuje to łatwość czyszczenia oraz bezproblemową konserwację wszystkich 
niezbędnych części.

•	 Wszystkie komponenty systemowe są zaprojektowane i skonstruowane tak, 
by gwarantowały pełną niezawodność działania oraz minimalny poziom 
wzajemnego zanieczyszczenia.

System nanodozowania firmy Jesma jest zaprojektowany tak, by zapewniał bardzo 
dokładne dozowanie witamin i innych mikroskładników pokarmowych przez cały 
proces zarządzania recepturą.
•	 Jesma oferuje rozwiązanie, w którym śruby i zbiorniki można łatwo wyciągnąć 

z ramy konstrukcji i wymienić, umożliwiając szybką i łatwą zmianę dozowanego 
produktu. System może być również wyposażony w silosy, podobnie jak 
standardowe systemy mikrodozowania firmy Jesma.

•	 Ryzyko błędów podczas dozowania zostało wyeliminowane, ponieważ każdy 
indywidualny produkt ma swój własny zbiornik, który można łatwo oznakować.

•	 Śruby dozujące można wyposażyć w śrubę dekompresyjną  na wylocie 
gwarantującą optymalne dozowanie, oraz w pneumatyczne lub sprężynowe 
klapy odcinające. Dzięki temu rozwiązaniu żaden produkt nie opadnie na wagę 
w sposób niezamierzony w przypadku wystąpienia wibracji.



OBSŁUGA 
„BIG BAGÓW”

Jesma14

JesFill

JesBag 1000

Jednostka do napełniania worków „Big Bag” to elektroniczny 
system ważący zaprojektowany do napełniania i ważenia tzw. 
big bagów. Waga Big-Bag firmy Jesma może być używana do 
różnych typów swobodnie przepływających produktów, takich 
jak pasze, mąka, ziarno, pelet, granulaty, pelet drzewny itp.

Jednostka JesFill składa się z zaworu dozującego, zacisku 
na worek, który można dopasować ręcznie do określonej 
wysokości, bieżni rolkowej lub taśmy wagowej (część ważąca), 
dmuchawy i orurowania do aspiracji oraz miejscowego panelu 
kontrolnego.

Operator umieszcza „Big Bag” na zacisku, który jest aktywowany 
przez czujniki po każdej stronie tuby napełniającej. Dmuchawa 
nadmuchuje „Big Bag”, by zagwarantować równe napełnianie 
i otwiera się zawór dozowania. Kiedy osiągnięta zostanie 
pożądana waga, „Big Bag” można usunąć lub zrolować na 
taśmę lub bieżnię i usunąć później.

Wielkość ładunku: 500-1 500 kg
Podział: 500 g

Jednostka do napełniania worków „Big Bag” JesBag-1000 to 
kompletna jednostka zaprojektowana do napełniania i ważenia 
tzw. big bagów. System składa się z palet magazynowych, 
przenośnika rolkowego, stacji napełniania big bagów łącznie  
z ważeniem, oraz przenośnika magazynowego dla 
maksymalnie 16 napełnionych worków.
Jednostka dostarczana jest wraz z pełnym systemem kontroli 
elektronicznej. Można wykorzystywać ją do różnych typów 
produktów, takich jak pasze, mąki, pelety, granulaty, pelet 
drewniany itd.

Paleta uwalniana jest z magazynu palet i zatrzymuje się 
przy jednostce ważącej. Operator umieszcza 4 pasy na 
pneumatycznych hakach i dysza jest mocowana przy zacisku 
poprzez aktywację czujników po każdej stronie zacisku.
Ze względów bezpieczeństwa zacisk worka może być 
aktywowany tylko wtedy, gdy aktywowane zostały obydwa 
czujniki. Kiedy big bag zostanie właściwie ulokowany, system 
może być aktywowany na panelu kontrolnym. Big bag jest 
napełniany powietrzem zanim zostanie napełniony właściwym 
produktem. Kiedy worek jest prawie pełen, spód zaczyna 
wibrować, wstrząsając produktem w worku i eliminując 
powietrze, robiąc miejsce dla większej ilości produktu. 
Napełnianie trwa do momentu, kiedy osiągnięta zostanie 
właściwa waga.
Po zakończeniu ważenia uwalniany jest zacisk i pasy. 
Przenośnik rolkowy uruchamia się, by przesunąć worek na 
dalszy etap procesu.

Opis działania

System napełniania “Big Bag” 
– informacje ogólne



JesDos
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•	 Waga JesDos jest zaprojektowana i skonstruowana tak, by radziła sobie 
ze specyfiką każdego produktu.

•	 Przykładem jest jednostka JesDos do materiałów z utrudnionym 
przepływem, która ma w zbiorniku śrubę unoszącą, eliminując 
gromadzenie się materiału i optymalizując jego przepływ.

•	 Śruby transportowe z większymi uzwojeniami oraz zmniejszająca się 
średnica wału redukują ryzyko zbijania się materiału i tym samym 
zapewniają większą niezawodność działania.

•	 Śrubę można usunąć, dzięki czemu urządzenie można łatwo serwisować 
i czyścić.

•	 Istnieje możliwość przetestowania materiału ważonego w centrum 
testowym firmy Jesma, co gwarantuje wybór odpowiedniej konstrukcji do 
danego produktu.

System różnicowy JesDos firmy Jesma jest 
projektowany według konkretnych wymogów 
klienta. Może to być dodatek typu „master-slave” 
w stosunku do głównego przepływu lub ciągłe 
dozowanie wcześniej ustawionej ilości.

Dzięki wiodącej na rynku technologii dozowania wraz z systemem kontrolnym 
Jesma, VDI gwarantuje optymalną i niezawodną dokładność dozowania 
dynamicznego. System kontrolny zachowuje najwyższą dokładność 
dozowania nawet podczas krytycznej fazy ponownego napełniania zbiornika 
w trakcie działania.

System różnicowy firmy Jesma może być stosowany wszędzie tam, gdzie wymagane jest ciągłe 
dozowanie przy zachowaniu wysokiego stopnia dokładności.
Regulacja proporcji mieszania z wykorzystaniem systemu wagowego daje bardziej dokładny produkt 
końcowy w porównaniu do innych dostępnych technik. Rezultatem jest bardziej jednolity produkt 
końcowy, czyli taki, który charakteryzuje się wyższą jakością.

WAGA RÓŃZNICOWA TYPU „LOSS-IN-WEIGHT”



WAGI KONTROLNE
W ostatnich latach firma Jesma stworzyła kilka wag kontrolnych  
w oparciu o konkretne wymagania swoich klientów. Rozwiązania te 
obejmują niewielkie adaptacje już istniejących linii produkcyjnych oraz 
zupełnie nowe instalacje.
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JesCheck – Carousel

JesCheck – Metal

•	 Instalację można przeprowadzić bez dużych 
modyfikacji w istniejącym już systemie, dzięki czemu 
czas instalacji i przestoju jest maksymalnie skrócony.

•	 Niewielka liczba części ruchomych zapewnia długą 
żywotność oraz małe ryzyko awarii.

•	 Ważenie statyczne oznacza wysoką dokładność 
ważenia. 

•	 Wymienna część karuzelowa pozwala na wymianę w 
bardzo krótkim czasie i ważenie produktów w różnych 
rozmiarach.

JesCheck-Carousel to rozwiązanie wagowe służące 
do ważenia i sortowania materiałów na przenośniku 
taśmowym. Jest to rozwiązanie bardzo elastyczne i może 
być instalowane wszędzie tam, gdzie konieczne jest 
ważenie puszek, butelek itp. bez przerw w przepływie 
produktów.

•	 Łączy dwie funkcje w jednej operacji, co oszczędza 
miejsce i czas w procesie produkcji i zwiększa jej 
wydajność.

•	 W pełni programowalny system kontrolny, który daje 
nieograniczone możliwości adaptacji do istniejących 
już linii produkcyjnych.

JesCheck-Metal to połączenie wagi kontrolnej  
z wykrywaczem metalu, które pomaga usprawnić produkcję 
dzięki połączeniu dwóch procesów. 



Jesma 17

TERMINALE WAGOWE
Jesma oferuje duży wybór systemów sterujących, zarówno standardowych, jak i tych dopracowanych 
pod rozwiązania klienta.

Terminale wagowe Systec to rozwiązania elastyczne i stabilne, dające jednocześnie 
doskonały ogląd na cały proces ważenia.
Są one w pełni programowalne i mogą sterować prawie każdym zadaniem: 
ważeniem statycznym, ważeniem porcji produktów sypkich, obsługą receptury, 
dozowaniem i ważeniem kontrolnym. 

Wskaźnik Systec od firmy Jesma ma następujące zalety:
•	 New software can be downloaded at all times.
•	 Wielokrotna aktualizacja oprogramowania.
•	 Zgodny z normami OIML.
•	 Duży, kolorowy wyświetlacz graficzny, który ułatwia obsługę.
•	 Zatwierdzony do montażu w strefie ATEX. 
•	 Komunikacja danych przez Ethernet, RS232, RS422, RS485, pętlę prądową  

i Profibus.
•	 Do 64 I/O.

WC-9604 to zaawansowana jednostka komputerowa do wag automatycznych. 
Terminal WC-9604 pasuje zarówno do ważenia statycznego jak i dynamicznego, 
obsługując wagi ciągłe takie jak wagi taśmowe, wagi przesypowe oraz jednostki 
LIW. 

WC-9604 firmy Jesma ma następujące zalety:

Wspiera pomiary statyczne i pół dynamiczne w trudnym środowisku przemysłowym, 
gdzie niezawodność i bezpieczeństwo mają kluczowe znaczenie. DAS dostarcza 
zarówno cyfrowe, jak i analogowe dane pozyskiwane z operacji ważenia i pomiaru 
z wykorzystaniem czujników tensometrycznych. Ponadto pozwala na zdalne 
przeprowadzanie różnych operacji, a ustawienia i kalibracja są niezwykle proste.

JesTronic 500 jest odpowiedni do sterowania procesem ważenia statycznego  
i dynamicznego. JesTronic 500 kontroluje procesy dozowania i ciągłego ważenia  
z udziałem materiałów proszkowych i granulowanych.

Terminal firmy Jesma ma następujące zalety: 

•	 Wbudowany przewodnik tekstowy w wyświetlaczu oraz klawisze funkcyjne zgodne 
ze standardami UE, co ułatwia użytkownikowi obsługę urządzenia.

•	 Zgodny z rynkowymi wymogami dotyczącymi prędkości, bezpieczeństwa i precyzji.
•	 Automatyczny po wprowadzeniu korekt.
•	 Zgodny z normami OIML R-50 i MID.
•	 Komunikacja danych poprzez RS422 lub RS485, łącznie z protokołem PLC.
•	 Możliwość komunikacji przez Profibus.

•	 Jeden wyświetlacz może kontrolować maksymalnie 7 linii produkcyjnych, co 
pozwala oszczędzać czas, kiedy produkcja wymaga monitoringu. 

•	 Komunikacja danych poprzez RS422 lub RS485, łącznie z ASC 2 lub protokołem 
Modbus.

IT E-series

DAS 72.1

WC-9604

JesTronic 500



Jesma18

Kluczem udanego projektu jest umiejętność jego rozwijania, projektowania i kontroli od fazy pomysłu aż do 
wprowadzenia go w życie. Wiemy, że najlepsze rozwiązania mogą powstać jedynie przy odpowiedniej znajomości 
wymagań indywidualnego klienta. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zadać 
odpowiednie pytania na każdej fazie projektu, tworząc w ten sposób wyraźnie określoną podstawę dla przyszłego 
systemu. Prowadząc dialog z klientem przygotowujemy konkretną ofertę, biorąc pod uwagę także specyficzne 
wymogi systemowe. Jako firma Jesma jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialność za cały proces projektowy. 
Takie podejście zapewnia duże możliwości dopasowania systemu do wszelkich wymagań klienta.
Nasz wykwalifikowany zespół techników i inżynierów oferuje profesjonalną pomoc i doradztwo podczas 
projektowania poszczególnych rozwiązań.
Poza szerokim wachlarzem systemów wagowych, jakie oferuje firma Jesma, nasza oferta obejmuje także produkty, 
które stanowią dopełnienie dla tych systemów i tym samym dostarczamy w pełni gotowe do użytku rozwiązanie.

Rozwój i proces budowy to kluczowe kompetencje firmy Jesma.
Gwarantujemy wysoką jakość oraz doradztwo naszych doświadczonych 
i kompetentnych pracowników, tworząc optymalne rozwiązanie dla 
rzeczywistych potrzeb naszego klienta.

Dodatkowe produkty to między innymi:
NIEZAWODNA 
DOKŁADNOSC

•	 Kompletna konstrukcja stalowa.
•	 Systemy napełniania do transportu manualnego, mechanicznego lub 

ciśnieniowego.
•	 System transportujący od wagi do urządzenia mieszającego.
•	 Jednostki kontrolne i kompletne systemy dozowania komputerowego.

ZARZŃADZANIE PROJEKTAMI
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SERWIS

Firma Jesma stworzyła unikatowy koncept serwisu i kalibracji swych rozwiązań. Kwintesencją tego konceptu 
jest redukcja kosztów związanych z nieprzewidzianymi przerwami w produkcji oraz niespodziewanym zużyciem 
urządzeń i systemów wagowych.
Poszczególne wagi oraz systemy ważące są często ważnymi elementami linii produkcyjnej i dlatego wymagają 
zarówno regularnego, jak i natychmiastowego serwisowania, aby uniknąć nieplanowanych przestojów. Ze względu 
na fakt, że wagi są często umieszczone w samym centrum linii produkcyjnych firmy, nie bez znaczenia jest fakt, że 
nasi technicy i serwisanci mogą bez zwłoki przybyć na miejsce. 
Dostarczamy zaawansowane technologicznie urządzenia ważące dla przemysłu. Z tego powodu żądamy też 
najwyższej jakości od naszych dostawców, aby ostatecznie produkować systemy wagowe zgodne z najwyższymi 
standardami. Naszym celem jest najwyższa jakość produktu oraz najlepsza obsługa serwisowa, która nieodłącznie 
towarzyszy rozwiązaniom wagowym oferowanym przez firmę Jesma.

•	 Inwestycja w stosowną umowę serwisową wkrótce się 
zwróci i jednocześnie zapobiegnie nieoczekiwanym 
przestojom w produkcji.

•	 Oferujemy rozwiązania serwisowe dla wag dynamicznych 
oraz systemów ważących dostosowane do potrzeb 
klientów.

•	 Serwis obejmuje sprawdzenie funkcji wag, rozruch testowy, 
przygotowanie certyfikatu kalibracji.

•	 Liczba wizyt serwisowych rocznie zależy od  konkretnych 
potrzeb klientów oraz ustaleń dotyczących kontroli jakości.

Umowa serwisowa jest wolna od opłat, co oznacza, że Jesma 
wyznaczy datę i godzinę  wizyty serwisowej. Wiemy, że przerwa 
w działaniu linii produkcyjnej może być bardzo kosztowna  
i może oznaczać stratę cennego czasu.
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