
 

 

 

Aukštas tikslumas 

Didelis greitis 
 

Sistema yra valdoma 

kompiuterinės programinės  

įrangos Windows XP 

pagalba 

 

Didelis 15“ įstrižainės 

daugiafunkcinis liečiamasis  

ekranas 

 

Sistemą galima įjungti į  

bendrą tinklą 

 

Nerūdijančio plieno korpusas, 

turintis IP66 apsaugą, 

yra tinkamas naudoti  

maisto pramonėje 

 

 

 

 
 

 

 

Teltek C80 yra kompiuterio valdoma 
sistema, veikianti Windows XP 
programinės įrangos pagrindu. Šios 
patikros svarstyklės turi aukštos 
kokybės 15” įstrižainės liečiamąjį 
ekraną. Ekraną yra paprasta naudoti. 
Jis operatoriui garantuoja patogų 
darbą. 
Sistemos konstrukcija atitinka 
aukščiausius inžinerinius standartus. Ši 
sistema yra patikima ir ilgaamžė. Ją 
galima naudoti sudėtingomis 
pramoninės gamybos sąlygomis. 



 

 

 
Teltek pagaminta aukšto tikslumo svėrimo platforma C80 užtikrina 
svorio stabilumą, tikslumą ir pastovumą. Sistema gali būti 
montuojama į nerūdijančio plieno korpusą, turintį IP66 klasės 
apsaugą. Sistemos konvejeris yra varomas nuolatinės srovės 
varikliais, neturinčiais šepetėlių. Šie varikliai reikalauja minimalios 
priežiūros.  
 
Įrengimas C80 gali būti komplektuojamas kartu su įvairių matmenų 
konvejerio juostomis ir atmetimo moduliais. Priklausomai nuo kliento 
poreikių, sistema gali būti komplektuojama kartu su Oro Pūtikliu, 
Nustūmėju, Viengubu arba Dvigubu Peleku/Nukreipimo Ranka ir 
Numetimo Svirtimi.  
 
Teltek C80 sistema pasižymi plačiomis komunikacijos, informacijos 
persiuntimo ir darbo tinkle galimybėmis (laidinių sujungimų arba 
nuotolinio valdymo principu). Tai operatoriui suteikia visišką svėrimo sistemos kontrolę. Sistemą 
galima komplektuoti ir su integruotu Metalo Detektoriaus moduliu. Vieno ekrano ir programinės 
įrangos komplekto pagalba galima valdyti iki keturių svėrimų sistemų darbą (sujungtų lygiagrečiai).  
 
Teltek svėrimo mechanizmą lengva valyti, kadangi norint nuimti konvejerio juostą nereikia naudoti 
jokių įrankių. Nerūdijančio plieno sistemos apkrovos celė yra atviros konstrukcijos. Tai užtikrina jos 
ilgaamžiškumą ir nepriekaištingą svėrimo sistemos darbą. 
 

 
 

  

Specifikacijos 

Svėrimo galimybės:  nuo 15-2500 g arba nuo 15-5000 g 
Tikslumas:   nuo 0,1 g 
Greitis:   iki 500 aps/min (priklauso nuo 
  pakuotės dydžio) 
Svėrimo platforma:  Teltek C 
Ekranas:   15” liečiamasis 
Atmintis:   1000 įrašų (galima padidinti iki 5000) 
Korpusai:   Nerūdijantis plienas (IP66) arba 
  nerūdijantis plienas ir aliuminis 
Galia:   110/230VAC 50/60 
Matmenys:   Visos svarstyklės yra gaminamos 
  pagal kliento specifikacijas 

  (juostų matmenys) 

Teltek C platforma 
 
Teltek C platforma sudaro 
Teltek C serijos patikros 
svarstyklių pagrindą.  
Šią efektyvią svėrimo sistemą 
gamina Teltek (programinė 
įranga ir sistemos blokai).  
Teltek C platformos 
panaudojimas yra universalus. 
Ji gali būti naudojama 
įvairiose pramonėse šakose. 
Teltek C platformą galima 
derinti kartu su C20, C60 arba 

C80 sąsajomis. 


