
   

TECHNOLOGICKÁ VÁHA PRE PÁSOVÉ 

DOPRAVNÍKY 
 

          BELTER  

Pásová váha BELTER sa vďaka svojej unikátnej 

konštrukcii veľmi jednoducho  a rýchlo inštaluje na 

akýkoľvek typ pásového dopravníka a to bez 

väčších zásahov do stávajúcej konštrukcie 

dopravníka alebo náročného demontovania pásu.  

Modulárny systém váhy BELTER sa jednoducho 

upraví na šíku dopravníka. Voľne plávajúci vážny 

mostík váhy je osadený na trubkovej konštrukcii a 

je veľmi jednoduché ho v prípade potreby 

preinštalovať na iný dopravník. 

Univerzálna konštrukcia rozširuje možnosti použitia 

váhy BELTER i na mobilné dopravníky, alebo 

drvičky atd.  
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Typ BELTER  

Váha Technologická váha 

Presnosť 

+-0,5-1% pri použití jednoduchého 
mostíka 
+-0,25-0,5% pri použití dvojitého 
mostíka 

Spôsob váženia dynamicky 

Optimálne váženie Pri 25% až 100% kapacity váhy 

Možnosti prenosu GSM-GPRS 

Externé 
zariadenia 

Tlačiareň, Diaľkové ovládanie plnenia, 
Aut.libela, Displej, I/O Board 

      BELTER  

• Jednoduchá a  rýchla montáž na akýkoľvek  

typ pásového dopravníka 

• Zaznamenáva vyťaženosť  váhy v prevádzke  

pre kontrolu produkcie 

• Možnosť automatického nulovania pri  

detekcii prázdneho pásu 

• Pamäť načítaného materiálu až 92 000 000 ton 

• Možnosť bezdrôtového prenosu dát 

• S možnosťou pridanej automatickej  libely  

pre použitie v mobilných dopravníkoch a  

drvičkách 
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• Dobre čitateľný displej  zobrazuje načítanú 

hmotnosť, priemer  

navážených ton/hod., rýchlosť pásu 

a aktuálne zaťaženie pásu 

• Možnosť tlače vážnych lístkov tlačiarňou 

v odolnej vodotesnej skrinke 

• Možnosť pripojenia vizuálneho displeja 

• Dostupná aj v prevedení Low-Profile  

pre dopravníky s malou svetlou 

vzdialenosťou pásu 
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