
TARTI S‹STEMLER‹
KATI DEB‹ ÖLÇÜM VE DOZAJ
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! TARTI-DOZAJLAMA 
S‹STEMLER‹NDE
GÜVEN‹L‹R ‹S‹M

Her yönüyle geliflen dünyam›zda teknoloji, daha iyiye ulaflmak
için insan yaflam›n› kolaylaflt›rmaktad›r. Kaliteli ve Ekonomik
üretim için teknolojinin tüm imkanlar›ndan istifade
edilmektedir. Çeflitli ürünlerin daha kaliteli, daha ekonomik ve
standart üretilebilmesi için tartma, dozajlama, harmanlama
ifllemleri büyük önem kazanm›flt›r.

30 y›la yak›n süredir ülkemiz OTOMAT‹K KONTROL
Dünyas›’na ciddi-titiz-tutarl› hizmet veren Elimko bu alanda da
önemli bir bofllu¤u doldurdu¤u inanc›ndad›r.

Mühendisiyle, teknisyeniyle müflterileri ile s›cak bir dayan›flma
içinde olman›n getirdi¤i önemli bir tecrübe birikimi ile TARTI
S‹STEMLER‹, KATI DEB‹ ÖLÇÜM VE DOZAJ ELEMANLARI
HARMANLAMA S‹STEMLER‹ üretimlerinde de EN GÜVEN‹L‹R
olmay› baflarm›flt›r.

Baflar›m›z›n temelini, ilgili ifllem tekniklerimizin yan› s›ra
Mikroifllemci Donan›ml› cihazlar›n dizayn› ve gelifltirilmesi
konusundaki derin bilgi birikimimiz oluflturmaktad›r.

En güç çevre koflullar› alt›nda dahi, çeflitli malzemelerin a¤›rl›¤›
do¤ru ve güvenilir bir flekilde ölçülebilmektedir.

fiüphesiz bu konuda Elektronik a¤›rl›k ölçmenin en önemli
eleman›, yüksek veri ç›k›fll›, hassas ve ölçmede minimum sapma
gösteren yük hücreleridir (load cell). Ayr›ca yük hücrelerinin
yan› s›ra mikroifllemci donan›m destekli cihazlar, çal›flma ve
kalibrasyonda büyük kolayl›klar sa¤lamaktad›r.

Özellikle Mikroifllemci Donan›ml› cihazlar tartma ve dozaj

ifllemlerinin gereklerini yerine getirebilen, her türlü
gerçeklefltirilen ifllem durumunu aç›k gösteren, çeflitli
uygulamalara kolayl›kla adapte olabilen genifl bir platformda
kendi-kendini test edilebilen ve detayl› mesajlar› ekranda
gösterebilen fonksiyonlara sahiptir.

Tart›m sistemleri, Kat› Debi Ölçüm ve Dozaj Elemanlar›,
Harmanlama sistemleri, Elektronik ve Mekanik dizayn
gelifltirilmesi ve güvenilir bir platformda üretilmesi tamamen
Elimko'ya aittir. Bu alanda üretimini sürdürdü¤ümüz Tart›m
sistemleri, Kat› Debi Ölçüm ve Dozaj elemanlar› ve
Harmanlama sistemlerini flu flekilde s›ralayabiliriz.

TARTI S‹STEMLER‹
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HARMANLAMA S‹STEMLER‹

A) ÖLÇÜM (TARTI-DEB‹) ELEMANLARI

1. Band Kantar›
a) Ölçüm Birimi
b) Ölçüm Band›

2. Kat› Debi Ölçüm Kantarlar›
a) Çarpma Plakal› Kantar
b) Coriolis Tip Kantar
c) Doldur-Boflalt Kantar›

3. Tart› Birimleri

B) DOZAJ ELEMANLARI

1. Dozaj Bandlar›
2. Kat› Debi Dozajlama

a) Çarpma Plakal› Kantarl› Dozajlama
b) Coriolis Tip Kantar Dozajlama
c) Boflalan-Miktar Ölçümlü Dozajlama

C) HARMANLAMA S‹STEMLER‹


