
Elimko Dozaj Bandlar› yüksek do¤rulukta, çok çeflitli ortam flartlar›na göre dizayn edilmifllerdir. 20 y›ldan fazla ülkemiz endüstrisine
Otomatik Kontrol'da Güvenilir hizmet veren Elimko, kalite güvencesini ISO 9001 sertifikas› ile belgeleyen konusunda ‹LK yerli firmad›r.

Bu özellikleri ile güvenilir Dozaj Bandlar› üretmenin onurunu tafl›maktad›r. Elimko Dozaj Bandlar›, ülkemizdeki çok de¤erli güzide
kurulufllar›m›z taraf›ndan kuvvetli d›fl rakiplerimize karfl›n tercih edilmektedirler. Tüm iyi özelliklerinin yan› s›ra ekonomiktir.

ÖZEL T‹P YÜK HÜCRES‹ KULLANIMI
Günümüzde imal edilen Dozaj Bandlar›nda genel olarak bask› tipi veya çubuk tipi yük hücreleri kullan›lmaktad›r.
Elimko Dozaj Bandlar›nda yan yüklere hassas olmayan ve özel mekanik düzenekler gerektirmeyen rijit bir ba¤lant›ya sahip yük hücreleri
kullan›lmaktad›r.

Kantar flasesi ile ölçüm rulosu aras›na "s›k› ba¤lant›" ile ba¤lanan yük hücresi rulo üzerine konulan a¤›rl›k rulonun hangi noktas›nda
olursa olsun, ayn› de¤erde ölçmektedir. Bu da mal ak›fl›n›n veya band›n belli limitler içinde kaymas›ndan do¤an ölçüm hatalar›n› yok
etmektedir.

SAYISAL HIZ ÖLÇÜMÜ
Dozaj bandlar›nda do¤ru bir tart›m yapmak ve ona göre hassas bir besleme yapmak, uygun bir yük hücresi seçiminin yan› s›ra band
h›z›n›n hassas ölçülmesine de ba¤l›d›r. Bu nedenle Elimko, band h›z›n› say›sal olarak ölçmekte ve böylece ölçüm hatas›n› yok etmekte,
ölçüm hassasiyetini art›rmaktad›r.

AC MOTORLU TAHR‹K S‹STEM‹
Elimko, dozaj bandlar›nda kullan›m› yayg›n, yedekleme sorunu olmayan
AC motorlar kullanmaktad›r. Kullan›lan AC motor h›z kontrol birimi,
düflük h›zlarda yüksek torku sa¤layan, tüm korumalara sahip tamamen
mikroifllemci tabanl› bir h›z kontrol birimidir. Böylece nominal h›z›n
1/10’unda veya 1.5 kat› yüksek h›zlarda bile istenilen hassasiyet
sa¤lanmaktad›r.

BAND KAYMASINI ÖNLEY‹C‹ MEKAN‹K S‹STEM
Elimko dozaj bandlar›nda yer alan düzeltme mekanizmas›, band
kaymas›n› önler. Ayr›ca, bu mekanizma dozaj bandlar›nda ölçüm
do¤rulu¤u etkileyen, önemli bir faktör olan band gerginli¤inin uygun
flekilde ayarlanmas›n› sa¤lar.

MALZEME ÖZELL‹KLER‹NE UYGUN BAND
Elimko dozaj bandlar›nda kullan›lan malzemenin özelliklerine uygun band kullanmakta olup, afl›nma ve esneme minimuma
indirgenmektedir. Yüksek s›cakl›klardaki uygulamalarda özel band kullan›lmaktad›r.

DOZAJ BANDLARI GENEL OLARAK:
• Besleme a¤›zlar›
• AC motor, redüktör ve elektronik takometre
• Band germe mekanizmas›
• Tamburlar 
• Elektronik tart›m ünitesi (yük hücresi)
• Band merkezleme mekanizmas›
• Band temizleme tertibat›
• Prosese uygun band, gibi üniteleri içermektedir.

Dozaj bandlar› üzerinde bulunan a¤›rl›k ve h›z ölçüm birimleri vas›tas› ile band
h›z› ve band üzerinden geçen mal a¤›rl›k sinyalleri TDB-100 Tart›m Dozaj
Bilgisayar›, Mikroifllemci Donan›ml› Elektronik Elimko endüstriyel bilgisayar›na
gelir. Bilgisayar, dozaj band›ndan gelen a¤›rl›k bilgilerini set edilen de¤er ile
mukayese eder, band h›z›n› kontrol ederek, istenilen sabit mal ak›fl›n› sa¤lar.
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DOZAJ BANDLARI BOYUTLARI ■ TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹

■ a) ÇARPMA PLAKA KANTARLI DOZAJLAMA

Çarpma Plaka Kantarl› dozaj ünitesinin mekanik sistemi, çarpma plaka kantar› ile ayn›d›r. Çarpma Plaka Kantar›na, bilinen ve yayg›n
kullan›lan vidal› besleyici, vibratörlü besleyici, hücre tekeri veya bunun gibi herhangi bir besleme ünitesi ilave edilerek Çarpma Plaka
Kantarl› Dozaj ünitesi elde edilir.

Serbest akan kat› malzeme çarpma plaka prensibi ile ölçülür ve arzu edilen ak›fl h›z› besleyicilerle sa¤lan›r.

Mikroifllemci donan›ml› Elimko Endüstriyel Bilgisayar› sayesinde %100 debi ile %20 debi aras›nda ±%1 do¤rulukta besleme yap›labilir.

Daha çok serbest ak›fla sahip kat› malzemelerin beslemesi için kullan›lan bu
sistemin kullan›m› giderek yayg›nlaflmaktad›r.

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

gerektirir

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

Sipariflte beslenen malzemenin
özellikleri, max ortalama ve min
kapasiteler, mekanik ba¤lant› noktalar› ve
yerleflim detaylar› bildirilmelidir.

fiekil 15: Elimko Çarpma Plaka Kantarl› Dozajlama

2. KATI DEB‹ DOZAJLAMA

fiekil 14: Elimko Çarpma Plaka Kantarl›
Dozajlama fiematik Gösterim

Tambur Aras› Mesafe(L) 1300-4000 mm

Band Geniflli¤i 400-1400 mm

Kapasite 0.1-1200 t/sa

Band H›z› 0.1-1 m/sn

Ayar Aral›¤› 1:10

Do¤ruluk ± 0.5%

Kat› Malzeme S›cakl›¤› 100-140°C

Ortam S›cakl›¤› -20°C ÷ 60°C

Koruma S›n›f› Motor IP 54/ Yük Hücresi IP 67

Band Tipi Düz
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HIZ SENSÖRÜ

S‹PAR‹fi VERME
Do¤ru ölçüm elde etmek ve hassas besleme yapabilmek
için siparifl aflamas›nda çok dikkatli olmak ve do¤ru
bilgileri üreticiye 
sunmak gerekir. Sipariflte beslenen malzemenin
özellikleri, max ve min kapasiteleri, mekanik ba¤lant›
noktalar› detayl› bildirilmelidir. Lütfen Elimko Band
kantarlar› ve Dozaj bandlar› bilgi formunu doldurunuz.



■ b) CORIOLIS T‹P KANTAR DOZAJLAMA

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.

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

■ TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹

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



BUNKER

Yük Hücresi Vidal› Besleyici

Elektronik
Kontrol Ünitesi

Coriolis
Kütlesel
Ak›flmetre

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.

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

■ c) BOfiALAN-M‹KTAR ÖLÇÜMLÜ DOZAJLAMA

Endüstride yayg›n olarak kullan›lan Boflalan-Miktar Ölçümlü Dozajlama üniteleri, Elimko kat› debi
ölçüm ve dozajlama elemanlar› içinde önemli bir yere sahiptir.

Di¤er methodlara nazaran daha yüksek do¤rulukta besleme yapabilmeleri nedeniyle kullan›mlar›
uygun olan yerlerde tercih edilirler.

A¤›rl›kta kontrollü eksilme prensibine göre çal›fl›r. Birim zamanda, a¤›rl›kta oluflan azalma 
dw/dt (w= a¤›rl›k) gerçek besleme miktar›n› gösterir. Set edilen, yani arzu edilen besleme miktar›
ile gerçek besleme aras›ndaki fark, Mikroifllemci donan›ml› Elimko cihaz›nda kontrol edilir, gerekli
düzeltmeler yap›larak besleme set de¤erine eriflilir.

Boflalan-Miktar ölçümlü ünitesinin malzeme girifl ve ç›k›fllar›, di¤er noktalara esnek ba¤lant›
elemanlar› kullan›larak ba¤lan›r. Ayr›ca sistem tamam›yla kapal› olup tozumaya neden olmaz. 
Besleme max %100 ile min %10 aras›nda iken ± %0.25'den daha iyi besleme hassasiyeti elde    
edilebilir.

S‹PAR‹fi VERME
Do¤ru ölçüm elde etmek ve hassas besleme yapabilmek için siparifl
aflamas›nda çok dikkatli olmak ve do¤ru bilgileri üreticiye sunmak
gerekir. Sipariflte beslenen malzemenin özellikleri max, ortalama ve
min. kapasiteler, mekanik ba¤lant› noktalar› ve yerleflim detaylar›
bildirilmelidir.
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fiekil 16:
Boflalan-Miktar Ölçümlü
Dozajlama fiematik Gösterim

E-M 
V‹BRATÖR
BESLEY‹C‹

ESNEK BA⁄LANTI

ESNEK
BA⁄LANTI
HÜCRE 
TEKER‹

fiekil 17: Boflalan-Miktar 
Ölçümlü Dozajlama Ünitesi




