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KTZS-50
Karuszel zsákolómérleg

Ezt a mérlegtípust nagy teljesítményű
malmokba
ajánljuk.
Alkalmazása
révén
munkaerő takarítható meg a zsákolásnál és a
raktározásnál. Nagy teljesítménye révén a
zsákológépről közvetlenül tölthető vagon vagy
kamion.
A berendezés egy durva és egy finom csiga
segítségével közvetlenül a zsákba méri a
lisztet.
A
függőleges
elrendezésű
frekvenciaváltóval szabályozott durva csiga az
adagolási határ közelére tölti a zsákot. A zsák
pontos tömegét egy kis átmérőjű csiga állítja
be. A mérleg hat zsákfogó fejjel rendelkezik. A
karuszel szakaszosan forog. Egy körülfordulás
alatt az egymást követő beállási pozíciókba a
következő munkafolyamatok játszódnak le.

Nagy pontosság
• ± 1kg 100zsák átlagában
• mikroprocesszoros szabályzás
Jó teljesítmény
• 600 zsák/óra tartós teljesítmény
• könnyű kiszolgálás
• automatikus adagolás optimalizálás
Magas élettartam
• stabil felépítés és IP55 tömítettség
• mozgó alkatrésznélküli mérlegelés
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Zsákfogás
Durva adagolás.
Finom adagolás
Zsákrázás
Zsákledobás
Tárázás

A
zsákfogók
és
az
elzárószervek
elektropneumatikus vezérlésűek. A tömeg
mérése nyúlásmérőbélyeges erőmérőcellával
mozgó alkatrész nélkül történik. A cella jelét
mikroprocesszoros mérlegelektronika dolgozza
fel. Az elektronika kijelzője a digitálisan kijelzett
tömegen kívül szöveges utasításokkal segíti a
gép kezelőjét a használatban és beállításban. A
mérlegelektronika fóliatasztatúrás kezelőszervvel, acélkazettás ipari tokozásban van
elhelyezve.

Geometriai méretek:
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Müszaki adatok:

Méréshatár:
Pontosság:

10-50kg között
± 0,1kg/zsák
± 1kg/100zsák
Teljesítmény:
600 zsák/óra
Zsákszélesség:
470-600mm
Táplevegő:
min 6 bár
Tápfeszültség:
400V /50Hz
Környezeti hőmérséklet: -10....+40 °C

A berendezés szolgáltatásai:
- 8 alap program tömegre és anyagra
- auto. finomadagolás optimalizálás
- automatikus utánhulláskorrekció
- digitális kijelzés
- adagonkénti kontrolmérés
- elektronikus darabszámlálás
- beállítható zsákszám
- időszaki teljesítményösszegzés
- automatikus zsákmegfogás
- automatikus zsákledobás
- elhordószalag vezérlés
- zsákrázás vezérlés
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