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ELEKTRONİK TORBALAMA KANTARLARI

Tam PLC denetimli. Ağzı açık torbalara otomatik dolum. 25 - 50 kg'lık tartım aralığı.
Load cell'ler ile hızlı ve hassas tartım. 10 gr. aralıklarla programlanabilir set değeri.
Programlanabilir doldurulacak torba sayısı. Ayrı ayrı programlanabilir üst ve alt
tolerans değeri. Tolerans dışı tartımlarda uyarı. Üst hazne seviye kontrolü. Ürün cinsine
bağlı olarak 12 - 15 ton/saat arasında dolum kapasitesi. Torbalanan torba sayısı ve ürün
ağırlığını görüntüleme. Birkaç tuşla kolay kalibrasyon. Hatalara karşı alarmlar.

OTOMATİK ÇUVALLAMA KANTARININ AKSESUARLARI

Sistem Panosu
Uluslararası  standartlarda kumanda ve koruma panosu. ( IP - 55 ). Operasyonu gösteren
diagram.
Diğer Üniteler
Pnömatik çuval tutucu. Çuval sallama ünitesi. Çuval taşıma bandı ve ayarlanabilir çuval
destekleri. Dikiş makinası sütunu ve motoru. Dikiş makinası ( isteğe göre )
Operasyon Şekilleri
Farklı devirlerde çalışan çiftli helezon. Pnömatik kapak. Otomatik dikiş makinası için
ayarlanabilir sehpa.

A- Otomatik kantar C- Torba bağlama sehpası
B- Besleme depoları D- Otomatik bant

BANT TORBA BAĞLAMA SEHPASI

TORBALAMA KANTARI ELEKTRONİK
AKSAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KAPASİTE: Torbalanacak ürüne ve istenen toleransa göre 12 ton/saat ile 15 ton/saat
arasında değişir. (±150 gr.çuval başına düşen ortalama hata payı.)

SET DEĞERİ: Set değeri kullanıcı tarafından ayrı ayrı programlanabilir.

AĞIRLIK GÖSTERİMİ: Ağırlık gösterim ekranı 4 hanelidir.

HIZLI - YAVAŞ DEVİR: Sistemde programlanabilir iki adet set değeri vardır. Ve bu
değerlere ait dolum kiloları ayrı ayrı girebilir.

TOLERANS: Üst veya alt toleranslar ayrı ayrı programlanabilir. Tartım sonucu bu
toleranslar dışında, operatör bilgisi ve müdahalesi olmadan tartım bunkerinden çuvala
un indirilmez.

TORBA EBADI: Yüksek kapasitede torbalama için tavsiye edilen torba ebadı 65 x 95
cm'dir.

İSTENEN TORBA ADEDİ: Torbalama işlemi başlamadan önce kaç adet torba
doldurulmak istendiği programlanabilir. Torbalama sırasında istenen torba adedi
değiştirilebilir. Sistem değere ulaşmadan da sistem durdurulabilir. Ya da istenen adet
tekrar programlanarak devam ettirilebilir. Dolum sırasında geride kalan torbalanacak
torba sayısı da görüntülenebilir.

TORBALANAN TOPLAM TORBA ADEDİ: Sıfırlandığı andan itibaren torbalanan
toplam torba adedi istendiğinde görüntülenebilir.

TOPLAM TORBALAMA SÜRESİ: Sıfırlandığı andan itibaren toplam net torbalama
süresi istendiğinde görüntülenebilir.

ÜST HAZNE SEVİYE KONTROLÜ:  Regülasyon haznesinde bulunan seviye
sensörleri ile seviye sistem tarfından otomatik olarak kontrol edilir.

ALARMLAR: Sistemde bulunan PLC ünitesi ile mekanik kapak ve sensörlerden bilgi
alınarak açma ve kapatma hataları operatöre bildirilir.


