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Özellikler

    Bant Kantarları, konveyör sistemleri üzerinde taşınan dökme malzemenin tartılması 
için tasarlanmıştır. Madencilik, Yapı Malzemeleri ve Kimyasalları, Gıda, Enerji sektörleri 
başta olmak üzere toz, granül, tanecik ve parçalı yapıdaki dökme malzemenin anlık akış 
miktarı ve toplam taşınan miktarının tartılması, kayıt edilmesi, kontrol altına alınması 
amacıyla kullanılırlar.

    Belt Scales are designed for weighing bulk material carried on conveyor systems. 
They are used for weighing, recording, and controlling the instantaneous flow and 
total amount of bulk material of powder, granule, granular and granular bulk materials, 
especially in Mining, Building Materials and Chemicals, Food, Energy sectors.

3 farklı Toplam göstergesi
 +/- % 0.25 doğruluk (% 20-100 debi aralığı) 1kHz’e 
kadar enkoder bağlanabilirlik aralığı İzlenebilir hız, 
debi, yayılı yük göstergesi
Saniyede 3200 ölçüm Modbus RTU/ASCII
Belirlenen miktarda malzeme dozajlama
İstenilen aralıklarla periyodik darbe çıkışı 0-10V 
/4-20mA Analog Çıkış
Harici gösterge çıkışı

Specifications
3 di�erent Total indicators
 +/- 0.25% accuracy (20-100% flow range) Encoder connectivity range up to 1kHz 
Traceable speed, flow rate, distributed load indicator
3200 measurements per second Modbus RTU / ASCII
Dosing a specified amount of material
Periodic pulse output at desired intervals 0-10V / 4-20mA Analog Output
External indicator output

T-LPR100 - Bant Kantarı İndikatörü
T-LPR100 - Belt Scale Indicator

    Ürün Kodu: T-LPR100

AÇIKLAMA / EXPLANATİON

Özellikler

    Tuna, R&D ekibinin uzun çalışmaları sonucunda  Dünyanın ilk akıllı tank kontrol 
sistemini başarıyla meydana getirmiştir. Tuna STC serisi kontrol cihazları süt soğutma 
tankları için geliştirilmiş akıllı tank yönetimi uygulamasıdır. Yazılım ve donanım olarak 
üstün özellikleri ile kullanıcı dostudur. Tank imalatçıları için  gereksiz maliyetleri ortadan 
kaldırır. Her özellik için ayrı ayrı sistemler kullanmak yerine tek bir cihazla tankın tüm 
özelliklerini kontrol edebilmesi ile Dünyada bir ilktir.

    As a result of the long work of R&D team, Tuna successfully created the world's first 
smart tank control system. Tuna STC series controllers are smart tank management 
applications developed for milk cooling tanks. It is user friendly with its superior 
features in terms of software and hardware. Eliminates unnecessary costs for tank 
manufacturers. It is the first in the world with its ability to control all the features of the 
tank with a single device instead of using separate systems for each feature.

240×128 Grafik ekran ve Türkçe menüsü ile kolay kullanım 
sağlar.(Opsiyonel:Multilanguage.)
Panel tipi kutusu ile tank üzerinde bütünlük oluşturur.
Ana ekranda Kg,Litre,Süt sıcaklığı,tarih&saat ve tank 
animasyonu gösterir.
Tank yıkama sistemi.
Ağırlığa göre otomatik alınan soguk ve sıcak su ile daha 
temiz yıkama.
Otomatik deterjan alma.
Yıkama süresini ayarlayabilme.
 Soğutucuları kontrol eder istenilen sıcaklık aralığında 
tutar
Karıştırıcıları kontrol eder
Kompresörleri ayrı ayrı kontrol eder.
Enerji tasarrufu sağlar.
Alçak ve yüksek basınç valflerini kontrol ederek güvenli 
çalışır.
Bilgisayar,yazıcı gibi cihazlara RS232 üzerinden bilgi 
gönderir.
Ayrıca tartım indikatörü kullanmanıza gerek kalmaz.
6 adet load cell bağlanabilir.
Referans ağırlıklar ile kolay kalibrasyon imkanı sağlar.
24 Bit Sigma Delta analog dijital çevirici ile hassas tartım 
yapar.
Elektrik kesilmelerinde hafızayı silmez kaldığı yerden 
devam eder.
8 Adet röle kontak çıkışına sahiptir.
Membran tip 6 adet butona ile tüm ayarlar görsel olarak 
butonlardan kolayca yapılır.

Specifications
It provides easy usage with 240 × 128 graphic display and Turkish menu. (Optional: Multilanguage.)
It creates integrity on the tank with its panel type box.
It shows Kg, Liter, Milk temperature, date & time and tank animation on the main screen.
Tank washing system.
Cleaner washing with cold and hot water taken automatically according to the weight.
Automatic detergent removal.
Ability to adjust the washing time.
Controls coolers and keeps them in the desired temperature range
Controls mixers
It controls the compressors separately.
It provides energy saving.
It works safely by controlling the low and high pressure valves.
The computer sends information to devices such as printers via RS232.
Also, you do not need to use a weighing indicator.
6 load cells can be connected.
It provides easy calibration with reference weights.
Precision weighing with 24 Bit Sigma Delta analog digital converter.
In case of power cuts, it continues from where it remained without erasing memory.
It has 8 relay contact outputs.
All settings are made easily from the buttons with 6 membrane type buttons.

Tuna STC İndikatör
Tuna STC Indicator
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