
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI 

•Třídí tablety i kapsle.

•Zvládá mnoho tvarů a velikostí.

•Není třeba měnit žádné komponenty.

•Rychlé a snadné čištění.

•Zásobník s násypkou pro 24 hodinový
provoz.

váhové 
třídění

SADE SP
Váhový třídič/Kontrolní váha pro tablety a kapsle 

Třídicí zařízení „SADE SP“ jsou navržena pro přesné váhové třídění dávek tablet nebo 
kapslí. Každý prvek je individuálně a s vysokou přesností zvážen a roztříděn do 
kategorií akceptováno nebo odmítnuto.

Díky své flexibilitě a všestrannosti může zařízení „SADE SP“ zpracovávat široké 
spektrum produktů o různém tvaru a velikosti bez nutnosti měnit komponenty zařízení. 
Navíc je toto zařízení navrženo tak, aby umožňovalo rychlou demontáž a velmi rychlé 
seřízení.

„SADE SP“ zaznamenává detailní informace o třídění a může tisknout statistické zprávy 
přímo přes tiskárnu nebo je možno přes modul „SP Connect“ připojit třídící zařízení k 
PC.

Nabízíme širokou řadu modelů „SADE SP“, přičemž zařízení stojící na podlaze obsahují 
zásobníkovou násypku, takže mohou pracovat dlouhou dobu bez obsluhy a zásahy ze 
strany obsluhy jsou výrazně minimalizovány. Menší model  „Benchtop (stolní 
provedení)“ je ideální pro použití v laboratorním prostředí.

APLIKACE

Výroba a zpracování 

100 % váhové třídění pro kompletní zajištění kvality.

Oddělení „dobrého“ produktu od dávky odmítnuté kvůli hmotnosti – úspora cenného 
produktu a minimalizace odpadu.

Výzkum, vývoj a klinické testy 

Ideální pro přesné váhové třídění pro klinické testy nebo vývojové dávky.

www.ciprecision.com

PRONÁJEM ZAŘÍZENÍ
V Evropě  je možno si zařízení 
SADE SP pronajmout.
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Vylepšené uživatelské rozhraní 
Zjednodušené seřízení stroje a dávky. 

Zobrazení statistik Zobrazování 
údajů o dávce v reálném čase.

Detailní zprávy Generovány přímo 
přes USB nebo síť. 

Přenos dat do PC — SP Connect 
Vytváří zálohové „pdf“ kopie zpráv. 
Exportuje data do Excelu pro účely 
dalších analýz. 

Přístup uživatelů  Bezpečnostní 
systém umožňuje přístup pouze 
oprávněnému personálu.

Pokročilá diagnostika  Rychlá 
diagnostika, minimalizace výpadků. Brunel Road, Churchfields

Salisbury, Wiltshire
SP2 7PX United Kingdom

T +44 (0)1722 424100
F +44 (0)1722 323222
E sales@ciprecision.com

www.ciprecision.com

Montáž

SP zásobníková násypka 

Váhové kanály

Rychlost třídění za hodinu* 

24 hodinový provoz*

Váhový rozsah 

 Velikost produktu**

Odečítání na váze 

Reprodukovatelnost 

Nulovací systém  

 Kontaktní komponenty

Mobilita

Elektrické napětí 
a frekvence 
 Přívod vzduchu
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SADE SP
Váhový třídič/Kontrolní váha pro tablety a kapsle 

TECHNICKÉ DETAILY

Stojí na podlaze 

1 x 150 litrů 

4

Až do 22.000 

Až do 500.000 

0 - 2g 

Tablety: D24mm, Š20mm 

Kapsle: 0,1,2,3,4,5,a 00

0.1 mg 

±2mg nebo ±1mg

Automatický  

316 elektroleštěná 
nerezavějící ocel a PEEK

Stojan je možno v zájmu 

mobility nasadit na pojížděcí 
kolečka

115/230 VAC 50/60 Hz 

Čistý a suchý vzduch 3-5 
bar nebo 43-73 PSI

SADE SP440

Stojí na podlaze 

1 x 60 litrů 

1

Až do 4.500 

Až do 105.000

0 - 2g 

Tablety: D24mm, Š20mm 

Kapsle: 0,1,2,3,4,5,a 00

0.1 mg 

±1mg 

Automatický  

316 elektroleštěná 
nerezavějící ocel a PEEK

Stojan je možno v zájmu 

mobility nasadit na pojížděcí 
kolečka
115/230 VAC 50/60 Hz 

Čistý a suchý vzduch 3-5 bar 
nebo 43-73 PSI 

SADE SP140

Benchtop (stolní provedení) 

Ne 

1

Až do 75 za minutu 

Není relevantní 

0 - 2g 

Tablety: D24mm, Š20mm 

Kapsle: 0,1,2,3,4,5,a 00

0.1 mg 

±2mg nebo ±1mg

Automatický  

316 elektroleštěná 
nerezavějící ocel a PEEK

Benchtop (pouze stolní 
provedení)

115/230 VAC 50/60 Hz 

Čistý a suchý vzduch 3-5 bar 
nebo 43-73 PSI 

SADE SP-B40SADE SP240

Stojí na podlaze 

2 x 60 litrů 

2

Až do 9.000 

Až do 210.000

0 - 2g 

Tablety: D24mm, Š20mm 

Kapsle: 0,1,2,3,4,5,a 00

0.1 mg 

±1mg 

Automatický  

316 elektroleštěná 
nerezavějící ocel a PEEK

Stojan je možno v zájmu 

mobility nasadit na pojížděcí 
kolečka

115/230 VAC 50/60 Hz 

Čistý a suchý vzduch 3-5 bar 
nebo 43-73 PSI  

* Závisí na produktu a prostředí pro vážení.
** Pro další velikosti kontaktujte prosím firmu CI

Vysoká přesnost Váhy značky „CI 
Precision“.

Třídící technologie Rychlejší třídění s 
novou bránou pro předřazené plnění. 

Bez nutnosti měnit komponenty 
Třídí široké spektrum tablet a kapslí. 
Pro změnu formátu není nutno měnit 
žádné komponenty. 

GMP design Všechny kontaktní 
komponenty jsou vyrobeny z 
elektroleštěné nerezavějící oceli 316 
nebo z materiálu  PEEK. 

Rychlé vyčištění  Rychlá a snadná 
demontáž pro účely čištění.

Rychlé seřízení  Nastavování ze 
strany obsluhy je redukováno na 
minimum. 




