
Ancak iyi bir mekanik montaj ve mikroifllemci donan›ml› cihaz›n kontrol ve do¤rulama özellikleri
ile ±%2’den çok daha iyi ölçümler elde edilir.

GENEL ÖZELL‹KLER‹
• Kolay monte edilebilir
• Yüksek tekrarl›¤a sahiptir 
• Oynar mekanik bir parças› yok
• Ekonomik
• Çok düflük düzeyde bak›m gerektirir

S‹PAR‹fi VERME
Do¤ru ölçüm elde etmek için siparifl aflamas›nda
çok dikkatli olmak ve do¤ru bilgileri üreticiye sunmak
gerekir.

Sipariflte ak›fl h›zlar›, serbest akan malzemenin
özellikleri ve uygulama yeri hakk›nda detayl›
bilgi verilmelidir.

! b) CORIOLIS T‹P KANTAR
Coriolis prensibinden yararlan›larak tasarlanan Elimko Coriolis kantar›, yüksek hassasiyette
tart›m ve dozajlama olana¤› sa¤lamaktad›r. G›da, çimento, cam, vb. sanayilerdeki uygulamalar gibi
yüksek kapasite ve hassas tart›m gerektiren ifllemlerde Coriolis debi ölçüm sistemi
kullan›lmaktad›r. 

Coriolis debi ölçüm sisteminin çal›flma flekli, kantara giren malzeme kantar›n içinde bulunan diske
dökülmekte ve merkezkaç kuvvetinin etkisiyle disk üzerinden d›flar› hareket ederek kantardan
ç›kmaktad›r. Bu esnada motorun ba¤l› bulundu¤u flafta dönüfl yönünün ters yönünde tork
(Coriolis yükü) uygular. Motor milinin sabit h›zda dönmesini sa¤lanmak amac›yla motor oluflan bu
Coriolis kuvvetini yenecek kadar güç üretir. Motora etkileyen torkun ölçülmesiyle geçen
malzeme debisi hesaplanabilir.

Tork miktar›n›n ölçülmesinde, motora ba¤l› yük hücreleri kullan›lm›flt›r. Yük hücresinin ç›kt›lar›n›
iflleyebilmek ve geçen malzeme miktar›n› kontrol edebilmek amac›yla microprocessor tabanl›
Elimko cihaz› kullan›lmaktad›r. 

Elimko Coriolis kantar› ile ak›c› ya da yar› ak›c›
(yap›flkan malzemeler hariç) malzemelerde %100
maksimum ve %20 minimum skalada, %±0.5’ten
daha iyi do¤rulukla tart›m yap›labilmektedir.

fiekil 5: Çarpma Plakal› 
Kantar fiematik Gösterimi

fiekil 6: Elimko Çarpma
Plakal› Kantar› 

fiekil 7: Elimko Coriolis Tip Kantar
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fiekil 8:
Coriolis Tip Kantar fiemas›

Coriolis Kantar›n›n Avantajlar›:
• Ergonomik yap›ya sahip olmas›
• Diskin yüksek devirde dönmesi sayesinde, 

malzeme ile etkileflen yüzeylerin kendili¤inden 
temizlenmesi (Bak›m gerektirmemesi)

• Kantar girifl flutunun malzemeye göre seçilmemesi
• Tart›m›n malzeme özelliklerinden (yo¤unluk, nem, 

sürtünme katsay›s›) ve ortam koflullar›ndan 
(malzeme düflüfl yüksekli¤i, gelifl aç›s›, vs.) 
ba¤›ms›z olmas›

• Çok yüksek hassasiyette tart›m özelli¤i

Elimko 3 tip Kat› Debi Ölçüm Kantar› üretmektedir.

2. KATI DEB‹ ÖLÇÜM

! a) ÇARPMA PLAKALI KANTAR
Elimko Çarpma Plakal› Kantarlarda, malzeme belli aç›dak› bir çarpma plakas›na çarpt›r›l›r. Çarpma plakas› alt›na yerlefltirilen yük
hücresinden al›nan bilgi ile geçen mazemenin debisi ve miktar› ölçülür.

Bu yöntemle ak›flkan kat› malzemeler, saatte yaklafl›k 200 m3’lük ak›fl h›z›na kadar ölçülebilir. Daha çok serbest ak›fla sahip kat›
malzemeler için kullan›l›r. 

Çarpma Plakal› kantarlarda %100’lük maksimum debi ile %20’lik minimum debi aras›nda elde edilebilen standart do¤ruluk tam skala
üzerinden ±%2’dir



! c) DOLDUR-BOfiALT KANTARI
Elimko yüksek do¤ruluk gerektiren kat› ve s›v› debi-miktar ölçüm sistemleri için
Doldur-Boflalt kantarlar› üretmektedir.

Doldur-Boflalt kantarlar› ölçülecek malzemeyi bir tart›m bunkerine al›r, ölçer ve
boflalt›r. Böylece %0.03 do¤rulu¤a ulaflmak mümkündür. Doldur-Boflalt kantar› devaml›
ak›fl alan sistemler de kullan›lmaz gibi görülse de uygun tasar›mla girifl ve ç›k›fla
konulan ara bunkerlerle devaml› ak›fl sa¤lan›r.

S‹PAR‹fi VERME
Do¤ru ölçüm elde etmek için siparifl aflamas›nda çok dikkatli olmak ve do¤ru bilgileri
üreticiye sunmak gerekir. Sipariflte ak›fl h›zlar›, serbest akan malzemenin özellikleri ve
uygulama yeri hakk›nda detayl› bilgi verilmelidir.

Kapasiteler için Elimko'ya baflvurulmal›d›r.

G‹R‹fi BUNKER‹

ÇIKIfi BUNKER‹

ELEKTRON‹K B‹R‹M

DOLDUR-BOfiALT BUNKER‹

fiekil 9: 
Doldur-Boflalt Kantar› fiematik Gösterim

S‹PAR‹fi VERME 
Do¤ru ölçüm elde etmek için siparifl aflamas›nda çok dikkatli olmak ve
do¤ru bilgileri üreticiye sunmak gerekir. Sipariflte ak›fl h›zlar›, serbest akan
malzemenin özellikleri ve uygulama yeri hakk›nda detayl› bilgi verilmelidir.

Do¤ruluk £ ± %0.5 20 m3/h £ Q £ 150 m3/h ak›fllar için

Besleme Kapasitesi 20 m3/sa< <150 m3/sa

E-CMF-100-40 40 m3/h

E-CMF-100-80 80 m3/h

E-CMF-100-150 150 m3/h

Malzeme S›cakl›¤› -5/+120°C 

Çevre S›cakl›¤› -20/+50°C

Motor 1.1 kW-4 kW AC Motor (uygulamaya ba¤l›)

Isolasyon S›n›f›: F

Rotor H›z› 500 RPM 50 Hz

Koruma S›n›f› Motor IP65 / Yük Hücresi IP67

Yük Hücresi Tek nokta: 200 kg

Yük Hücresi Besleme Voltaj› 8±0.25 V

Voltaj 220 V AC±10%, 50/60 Hz.

Disk Karakteristi¤i Malzeme: Paslanmaz Çelik

Çap: f300mm - f700mm (uygulamaya ba¤l›)

Malzeme Özellikleri Parça büyüklü¤ü min. 0.1 mm and max. 3 mm.

Görünür Yo¤unluk : 0.3 t/m3 < <2.5 t/m3

Kontrol Ünitesi E-AC-10-CMF

Opsiyon · Gürültü izolasyonu

· Dayan›kl›l›¤› artt›rmak için çeflitli kaplama malzemeleri

! TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹

GENEL ÖZELL‹KLER‹
•  Kolay Montaj
•  Tekrarlanabilir
•  Bak›m gerektirmez
•  Güvenilir ve Hassas
•  Malzeme özelliklerinden ba¤›ms›z
•  Ekonomik


