
De nieuwe ES-Serie

Special Edition
Met Connectivity- en Waterproofpakket





Special Edition

Hardware-Highlights

De nieuwe industriële terminal ESC 964 IP65 heeft een hoge 

beschermingsdichtheid tegen water en stof volgens classificatie 

IP65. 

Een excellente afwerking, waterproof connectoren van de 

kabels als ook extra elastomeren afdichtingen geven een hoge 

bescherming tegen water en stof. 

De intuïtieve bediening van de terminal is met een touch-screen 

voorzien van iconen of via een extra aan de terminal aange-

bracht spatwaterdicht alfa numeriek toetsenbord.

Etiketten-design programma, verpakkingsprogramma, voorkeu-

ze buffer voor automatisch artikelwissel zonder tijdsverlies, zijn 

reeds inbegrepen.



Actief Filtersysteem

Snel wisselsysteem 
voor transportbanden



Special Edition

Technologie-Highlights

Onnauwkeurige etiketdetectie, ongecontroleerde lusvorming of 

zelfs het afscheuren van het dragerpapier kunnen allen het 

gevolg zijn van een slechte etiketkwaliteit. Samen met de massa-

traagheid van de etiketrol en de noodzakelijke hoge afwikkelsnel-

heid kunnen deze storingen veroorzaken. Deze storingen worden 

opgevangen door het nieuwe remsysteem en maakt u zo goed 

als onafhankelijk van de gebruikte etiketkwaliteit.

Onafhankelijkheid van de omgeving wordt geborgd door het 

nieuwe filtersysteem. Het nieuwe filtersysteem met bijkomende 

filter  en fijnmazige filterelementen, beschermt het toestel zelfs 

voor de allerkleinste stofdeeltjes.

Door het nieuwe ontwerp kunnen de transportbanden en zelfs de 

hele transportbandconstructie snel en eenvoudig zonder 

gereedschap gewisseld worden.

Remsysteem voor constante etikettendoorvoer



Traceability

QR-Barcode
Product tonen



Special Edition

Software-Highlights

Bij de ES-serie zijn de hoogste normen van comfort, technologie, 

veiligheid en functionaliteit standaard onderdeel van de Special 

Edition.

Met meer dan 40 vrij te kiezen licenties kan de machine aange-

past worden naar individuele bedrijfsprocessen en naar de eisen 

van uw klanten.

Niet alle licenties kunnen op alle machines gebruikt worden. Bij gelijktijdig 

gebruik van licenties kunnen er conflicten ontstaan. Voor sommige licenties is 

er additionele hardware noodzakelijk.



Etikettendesign Software



Special Edition

Licentie Nr. Beschrijving

QR-Barcode 175 2-dimensionale barcode voor dataoproep, bijvoorbeeld producthistorie of andere informatie, via 

het internet door middel van een smartphone. Ook te gebruiken als medium voor logistieke data 

overdracht tussen producent en klant

Product tonen 179 tonen van grafische informatie (jpg of gif) op het bedienersscherm bij oproep van een PID 

bijvoorbeeld grafische weergave van een verpakking en/of etiket

Nieuwe Etikettendesigner STD verdere ontwikkeling van het Espera etiketten-design programma met verbeterde functionaliteit en 

nuttige tools

Datamatrix 82 2-dimensionale barcode voor dataoproep, bijvoorbeeld producthistorie of andere informatie, via 

het Internet door middel van een smartphone. Ook te gebruiken als medium voor logistieke data 

overdracht tussen producent en klant

ESMS-CD STD management van stamdata en systeemdata op een PC inclusief etiketten designsoftware

Sorteren 24 programma met diverse mogelijkheden voor het uitprijzen binnen of buiten twee gewichtsbereiken

Herkomstinformatie 14 programma voor ingave noodzakelijke informatie voor traceability

Etikettenpositie centraal 23 centrale positionering in looprichting voor verpakkingen met verschillende lengtes

Handmatige Enter Toets 27 ingave bevestiging via keyboard of icon

Totaalbon etiket herhalen 28 herhalen afdruk totaalbon voor doos- en/of palletetiket 

Verpakking via seriële interface 30 data transfer met gewicht via extra seriële interface naar externe applicatie 

(sorteerder)

Checkweigher 34 controleweger modus via het uitprijsproces naar de PID 

(voorverpakken volgens volgens het hoeveelheidsaanduidingenbesluit)
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Licentie Nr. Beschrijving

Lot mode 48 vastleggen settings na bereiken van een totaal 

(direct verder met volgend totaal, stoppen na laatste verpakking of na bepaalde tijd)

Testetiket PID 64 PID start in testmodus en blijft in testmodus tot Startbutton ingedrukt wordt

Ingave Drukkernummer 65 vraagt drukkernummer voor de hoofd- en voor extra PID

(alleen bij meerdere drukkers)

Overproductie 71 na einde van de voorkeuze kan de bediener via een button 

extra verpakkingen verder uitprijzen

Extra vrije teksten 33 alfanumerieke ingave door de bediener bij PID-Start bij 

afdrukken EAN 128

Reclametekst data aanpassing 89 Snelle verandering van reclameteksten tijdens productie

Datum en Houdbaarheidstekst 

aanpassing 

90 snelle verandering van datum en houdbaarheidstekst

Chargenummer inscannen 96 inscannen van een chargennummer (EAN 128)

Meerregelige teksten 97 Tekstlijsten voor afdruk in meerregelige tekstvelden met afbreuk. 

Data kan ook in een Barcode gebruikt worden

Testverpakking

(zie ook licentie 104 + 105)

103 testverpakking mogelijk, wanneer de toevoer gestopt is. 

Uitprijzen van een verpakking als testverpakking door button

5
0

0
0

6
0

0
0

7
0

0
0

8
0

0
0

9
0

0
0

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

Aansturen externe sorteerder 8 overdracht van stuksgewichten naar een externe sorteerder

Totaal Gewichtsbereik 40 totaal van elk gewichtsbereik van PID en afdruk op het etiket met het gewichtsbereik

Pauze Button 43 machine gaat in Stand-by, actieve PID vervolgt na herstart



Special Edition
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Licentie Nr. Beschrijving

Start in Pauze 104 machine gaat bij opstart automatisch in Stand-by (alleen samen met licentie 103)

Stop met Pauze 105 machine stopt niet  automatisch, maar gaat bij einde van een PID in pauze 

om een testverpakking uitprijzen (alleen in combinatie met licentie 103)

Gewicht specifieke Tekst 107 afdruk van teksten afhankelijk van het gewicht van de verpakking (bijvoorbeeld bereidingswijze)

Geldigheidsbereik Productiedatum 125 minimale en maximale aantal dagen welke de productiedatum van het systeem datum afwijken mag

Totaal sorteerder printer 

op terminal

139 aansturing van waarschuwingslampen door de drukker met terugmelding 

van de totaalsorteerkanalen

CID/PID keuze 152 keuze van het uit te prijzen artikel via een lijst van aanwezige CID's, 

na keuze CID wordt betreffende PID getoond

Datumgrenzen 154 Controleren van de datum ingave door de bediener door middel van programmeerbare grenzen

Taragrenzen 155 Controleren van de tara ingave door de bediener door middel van programmeerbare grenzen

Voorkeuze enkel/totaal 165 Voorkeuze totaal 3, totaal aantal verpakkingen voorkeuze totaal 1 en 2

Berekening bereidingstijd 171 berekening en afdruk van bereidingstijd naar gewicht door middel van programmeerbare eisen

Productiedatum 70 bedienersingave van de productiedatum in het format DD.MM.JJJJ

Shapping 13 geoptimaliseerde overname en aanbrengen van lange etiketten door het stempelsysteem



LEVEL 2 EST

LEVEL 1 ERP (HOST)

LEVEL 3 PRODUCTIE



Connectivity

De integratie in klant specifieke netwerken maken de ESPERA uit-

prijsmachines nog efficiënter. Door de EST-driver is software 

beschikbaar voor elk softwarehuis of IT afdeling om eenvoudig te 

communiceren met de ESPERA uitprijsmachines. 

Dit begint bij een centraal artikel- en klantenbestand of bij opdracht-

gestuurde uitprijsprocessen tot aan de terugmelding van productie-

data voor het opstellen van leverbon, factuur of voorraad.



LEVEL 2 SERVER ESPROM NG

LEVEL 1 ERP (Host)

LEVEL 3 PRODUCTIE



Connectivity

Gebruikt u onze ervaring en Esprom NG als Middleware. Uw PC 

communiceert met Esprom NG, stuurt de uitprijsdata naar Esprom 

NG en haalt productiedata op, wanneer u die nodig heeft.

Esprom NG stuurt niet alleen alle aangesloten ESPERA 

uitprijsapparatuur aan, maar biedt u ook een extra zekerheid bij uitval 

van de hoofdcomputer of bij uitval van de verbinding.



ESPROM 

Licentie Nr. Beschrijving

EST

1 2 3

EST activeren 61,62,
63

activeert de functionaliteit, ingave masker en verzorgt de communicatie met de PC

Productie datum 70 bedieneringave en het zenden van de productiedatum naar de Espera uitprijsmachine

Online Pauze Button 44 stopt de banden bij onderbreking of voortijdig afbreken van een PID. 
Voortzetting volgt na het zenden van een telegram

Test modus PID 64 starten van een PID in Test modus. 
De verpakking telt niet mee in het somtotaal totdat de Startbutton ingedrukt wordt

Terugmelding 78 uit gesorteerde verpakkingen, 
die buiten het sorteerbereik vallen, worden teruggemeld

Job Data sturen 86 ingave van job data naar de uitprijsmachine. 
De gegevens worden naar de drukker en naar Esprom NG gestuurd

Reaal Totalen 102 werkelijke gewichten van totaalsom 1 en 2 worden online terug gemeld

Test verpakking 
(  104 + 105)zie ook licentie

103 testverpakking is mogelijk, wanneer de toevoer gestopt wordt en de functie button 
ingedrukt wordt. De verpakking wordt niet meegenomen in de totaalsom

Start in Pauze 104 machine gaat bij opstart direct in pauze (nuttig bij licentie 103)

Stop met Pauze 105 machine stopt niet automatisch, maar gaat na beëindigen van een PID in pauze en maakt 
een testverpakking. Bediener moet de PID handmatig stoppen (alleen met licentie 103)

Synchronisatie van datum 
en reclametekst

110 verandering van datum en reclametekst. 
Synchronisatie tussen Esprom NG en de uitprijsmachine

Geen totaalverpakkingen 111 er kunnen verpakkingen geproduceerd worden welke niet in het  totaal meegenomen 
worden maar wel naar het Online-System gestuurd en daar getoond worden



Connectivity

ESPROM 

Licentie Nr. Beschrijving

EST

1 2 3

Totaal 3 120 Het totale aantal geproduceerde dozen wordt aangegeven. De geproduceerde 

dozen kunnen over meerdere pallets verdeeld worden. De volgende voorkeuzes 

zijn mogelijk: Voorkeuze 1 aantal verpakkingen in een doos, Voorkeuze 2 aantal 

dozen per pallet, voorkeuze 3 aantal te produceren dozen

Foutmelding doorgeven 127 foutmeldingen van de machine worden naar het externe systeem doorgegeven

Stop wanneer EST offline 133 alle opgestarte jobs worden gestopt als de EST verbinding wegvalt

Verpakkingsperformance 140 het aantal verpakkingen dat gebruikt wordt ter berekening van de 

Auto Import 157 stamdata kan automatisch in Esprom geïmporteerd worden

Export DB UNC Path 158 stamdata worden automatisch geëxporteerd en geïmporteerd naar diverse locaties

Bij bestelling van de ES Serie Special Edition in combinatie met een bestelling van een EST driver of van het ESPERA 

Managementprogramma Esprom NG krijgt u met het Connectivity pakket vele extra’s.



IP67 band-connectoren

Afscherming voor 
de trommeldrukker

Afscherming voor 
de bovendrukker

ingekapselde weegschaalScale



Waterproof

De elektronische delen zijn spatwaterdicht centraal geplaatst 

binnen in de machine. Alle besturingen van de borstelvrije DC-

motoren zijn waterdicht in het onderstel ondergebracht. Er zijn 

geen aansluitingen in het natte gedeelte. De weegschaal heeft 

een speciale bekabeling en verzegeling van de load-cell.

Alle montagedelen zijn beschermd tegen corrosie. Alle banden 

kunnen voor het schoonmaken of voor het wisselen eenvoudig 

afgenomen worden. Alle band-connectoren zijn waterdicht 

volgens IP67.

De bedienersterminal ESC 964 IP65 wordt geleverd in een RVS 

behuizing en is zo spatwaterdicht aan alle zijden. Naast de 

bediening door het touch-screen is de bediening hoofdzakelijk 

via het ook spatwaterdicht alfanumerieke toetsen bord.

Rondom bescherming is nog altijd het beste.  Dubbele afscher-

mingen beschermen tegen indringend vocht, niet alleen bij het 

nat reinigen maar ook tijdens productie.

De modellen ES 5000 en ES 6000 worden zonder Waterproof-

pakket standaard als klasse IPX4 geleverd.



ESPERA-NEDERLAND B.V.

De Boelakkers 6 • 5591 RA  Heeze

Telefoon +31 (0)40 253 06 65 

Fax +31 (0)40 254 11 65

espera@espera.nl 

www.espera.com
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