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INTELLIGENT 3D-CAMERASYSTEEM VOOR PROCESONDERSTEUNING

ARGUS-CAMERASYSTEEM: 
HOUDT UW PRODUCT IN HET OOG



AFTASTEN VAN DE 3D-BEELDGEGEVENS
Het voordeel van de weegautomaat met camera-
bewaking ligt voor de hand: dankzij de automatische 
reactie op de 3D-beeldgegevens waarborgt deze 
systeemnoviteit het gecontroleerd vullen van de 
weegbak. Dankzij de geanalyseerde gegevens kan 
ook een per stuk nauwkeurige vulling worden  
gewaarborgd.

GEOPTIMALISEERDE PRODUCTSTROOM
Het product wordt gelijkmatig over de doseergoten 
van de weegautomaat verdeeld en zo kan het 
product optimaal worden verdeeld. Daardoor 
worden de voorvulbakken gecontroleerd gevuld 
en neemt het aantal combinatiemogelijkheden toe. 

ZELFOPTIMALISEREND PROCES
Dankzij het ARGUS-systeem kunnen overvullingen 
verregaand worden voorkomen, omdat de variaties, 
die bij de toevoer van het product optreden,  
door het zelfoptimaliserende proces worden 
gecompenseerd.  

Een handmatige ondersteuning van het doseer-
proces is daarom niet nodig. Daardoor wordt  
het risico van hygiënische verontreinigingen  
geminimaliseerd en worden kosten bespaard. 

GEEF UW WEEGAUTOMAAT OGEN

SNELLER, BETROUWBAARDER,  
NAUWKEURIGER 
VOOR MAXIMALE PROCESBETROUWBAARHEID

3D-camera‘s leveren basisgegevens voor automatische aanpassingen in het weegproces.  
Zo ook de ARGUS-camera van MULTIPOND. Het gepatenteerde camerasysteem maakt  
een geoptimaliseerde toevoer van de producten naar de weegautomaat mogelijk, een  
betere verdeling en een gecontroleerde vulling van de weegbak. 

De optimalisatie van de productstroom zorgt voor kortere doseertijden en minder overvullingen. 
Daaraan gekoppeld is een hogere combinatieflexibliteit, ook bij moeilijk te transporteren producten 
zoals sla, kaas of ook vlees. Dat zorgt voor een hogere capaciteit, betere nauwkeurigheid en  
minder giveaway en dus uiteindelijk voor aanzienlijke besparingen van kosten.

    Hogere capaciteit en hogere nauwkeurigheid
    Handmatig ingrijpen niet nodig
    Minder giveaway 
    Lagere proceskosten
    MAXIMALE PROCESBETROUWBAARHEID

UW VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG:



COMPLEET OVERZICHT 
dankzij een optimale positionering

Bekijk de video van het  
MULTIPOND ARGUS-systeem:

GEOPTIMALISEERDE PRODUCTSTROOM
dankzij kortere doseertijden

GELIJKMATIGE VERDELING  
door zelfoptimaliserend proces

NOG NAUWKEURIGER RESULTATEN
door gecontroleerd vullen

NADERHAND NA TE LEVEREN 
Integratie ook bij oudere weegautomaten 

EENVOUDIGE BEDIENING EN DATA-ANALYSE 
via gebruikersvriendelijke touchscreen-monitor  

ZODAT U ZIET, 
WAT U WILT ZIEN
Met het ARGUS-systeem kan het productvolume zodanig worden ingesteld, 
dat een ringvormig opbouwen van het product om de verdeelschotel op de 
weegautomaat wordt voorkomen. Daardoor kunnen alle goten gelijkmatig 
worden bezet en wordt het aantal nadoseringen geminimaliseerd. 

Het weegsysteem herkent via de ARGUS-camera, waar te veel of te weinig 
product op de weegautomaat aanwezig is. Het corrigeert vervolgens  
zichzelf en waarborgt zo een gelijkmatige verdeling. 

Het totale volume kan constant worden gehouden en overvullingen 
worden vermeden, omdat door het ARGUS-systeem de door de toevoer 
optredende variaties in de productstroom worden gecompenseerd. Op 
die manier verhoogt het ARGUS-systeem de procesbetrouwbaarheid in 
hoge mate. 

Met name bij producten zoals sla, kaas of vlees heeft het MULTIPOND ARGUS-systeem grote 
voordelen.
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Green Bay, WI 54303 
United States of America
Tel: +1 920 4908-249
Fax: +1 920 4908-482
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MULTIPOND Ltd.

Unit 1, High Wycombe Business Park, 
Genoa Way, High Wycombe, HP11 1NY 
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Tel: +44 1494 471-580
Fax: +44 1494 533-487
E-Mail: info@multipond.co.uk

MULTIPOND Wägetechnik GmbH

Traunreuter Straße 2-4
D-84478 Waldkraiburg
Germany
Tel: +49 8638 961-0
Fax: +49 8638 961-111
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www.multipond.com

MULTIPOND Benelux B.V.

Boven Zijde 10
NL-5626 EB Eindhoven 
The Netherlands 
Tel: +31 (0)40 262 80 90
E-Mail: info@multipond.nl

W E I G H I N G  T E C H N O L O G Y

ENGINEERED AND  
MANUFACTURED IN GERMANY  

SINCE 1946

MEER DAN 4.500 WEEGSYSTEMEN GEPRODUCEERD EN GEÏNSTALLEERD
We stellen alles in het werk om onze food en non-food klanten  

altijd de optimale, individuele oplossing te bieden. 

INNOVATIEKRACHT, AL MEER DAN 75 JAAR
Onze jarenlange ervaring in ontwikkeling en productie zorgt voor  

topproducten op het gebied van weeg- en doseertechniek.

MEER DAN 300 MEDEWERKERS WERELDWIJD
300 Hooggekwalificeerde medewerkers wereldwijd zorgen voor een toppositie in de

toppositie in de technologie van volautomatisch afwegen van food en non-food producten.

4 DOCHTERONDERNEMINGEN
Verkoop, projectplanning en service gebeurt door ons hoofdkantoor in Duitsland en  

de 4 dochterondernemingen in Nederland, Frankrijk, Engeland en de VS, en een  
wereldwijd netwerk van vertegenwoordigers.
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