
TARTIM S‹STEMLER‹, KATI DEB‹
ÖLÇÜM VE DOZAJ ELEMANLARI, 
HARMANLAMA S‹STEMLER‹ 
UYGULANAB‹LME ALANLARI

■ Ç‹MENTO SEKTÖRÜ
Hammadde haz›rlama, farin besleme, kömür de¤irmenleri, farin ve çimento de¤irmeni

■ PLAST‹K SEKTÖRÜ
Granül halindeki plastik hammaddesinin çeflitli tart› ve dozaj ifllemleri

■ DEM‹R-ÇEL‹K SEKTÖRÜ
Maden cevherinin elde ediliflinden metallurjik ifllem safhas›na dek sürekli tart› ve besleme uygulamalar›

■ GIDA SEKTÖRÜ
Her türlü hammaddenin tart›lmas› ve belli reçetelere göre dozaj yap›lmas› süreçlerinde çok çeflitli noktalarda

■ ‹NfiAAT SEKTÖRÜ
Önemli hammaddesi olan çimentonun ifllenmesi, belli maddelerle kar›flt›r›l›p harç haline getirilmesi s›ras›nda bir dizi tart› ve dozajlama
ifllemleri için (Beton santralleri ve asfalt plantleri için ayr›ca döküman isteyiniz)

■ K‹MYA SEKTÖRÜ
Çeflitli hammaddelerin tart›lmas› ve beslenmesi aflamas›nda de¤iflik kat› debi ölçüm ve dozaj elemanlar› kullan›m›

■ CAM SEKTÖRÜ
Hammaddelerin hassas olarak haz›rlanmas› s›ras›nda

■ GÜBRE SEKTÖRÜ
Mamul madde ve mamul maddenin haz›rlanmas› s›ras›nda bir dizi tart›m ve besleme operasyonlar›nda

■ ASFALT SEKTÖRÜ
Asfalt›n haz›rlanmas› s›ras›nda tart› ve dozaj ifllemlerinde
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■ SERAM‹K SEKTÖRÜ
Seramik hammaddesinin haz›rlanmas› s›ras›nda çeflitli tart›m ve dozajlama ifllemleri s›ras›nda

■ PORSELEN SEKTÖRÜ
Porselen hammaddesinin haz›rlanmas› s›ras›nda çeflitli tart›m ve dozajlama ifllemleri s›ras›nda

• KATI VE SIVI MALZEMELER‹N SÜREKL‹ TARTILMASINI VE BESLENMES‹N‹ GEREKT‹REN TÜM D‹⁄ER SEKTÖRLERDE
• HAMMADDELER‹N BELL‹ A⁄IRLIKLARDA BELL‹ REÇETELERE GÖRE HAZIRLANDI⁄I TÜM SEKTÖRLER‹N 

HARMAN DA‹RELER‹NDE

■ TORBALAMA KANTARLARI

E-AC-10-TKB Torbalama Kantar Bilgisayar› torbalanacak malzemenin programlanabilir a¤›rl›klarda tart›l›p torbalanmas›n› sa¤lar. 
Torba tiplerine göre de¤iflik çal›flma flekillerinde programlanabilir. E-AC-10-TKB Torbalama Kantar› bilgisayar› Mikroifllemciler
kullan›larak tasar›mlanm›flt›r. E-AC-10-TKB Torbalama Kantar› ba¤›ms›z çal›flmas›n›n yan› s›ra bir veya birden çok E-AC-10-TKB, özel
haberleflme a¤› ile Merkezi bir bilgisayara ba¤lanabilir. Merkezi bilgisayardan E-AC-10-TKB’lerin durumu izlenebilir. ‹statiksel bilgiler
derlenip dökümler al›nabilir. E-AC-10-TKB Bilgisayar›na yaz›c› kart› ve yaz›c› ba¤lanmas› ile istenilen anda ya da vardiya sonlar›nda
döküm al›nabilir. 

Cihaz önü, monofilm blok ekran olup, çeflitli swiçler parmak temas› ile yüzeyden bas›larak programlanabilir. E-AC-10-TKB ile 
Torba Kantarlar›, Un Kantarlar›, Ka¤›t Tart› Kantarlar›, Big-bag Tart› kantarlar›, H›zl› Tart›m, Brüt Kantarlar›, Seri Ak›fll› Ventil Dolum
programlanabilir.

■ BETON SANTRALLARI

E-AC-10-BSB Beton Santral› Bilgisayar›, Beton haz›rlama tesislerinde komple sistemin tam otomatik olarak kontrolu için gelifltirilmifl
endüstriyel bir bilgisayard›r. E-AC-10-BSB Beton santral› bilgisayar› mikroifllemciler kullan›larak tasar›mlanm›fllard›r. E-AC-10-BSB, 
3 kantarl› (agrega, çimento, su) koval›, bandl› kantarl› ve dolum sistemli bandl› kantarl› sistemleri tam otomatik olarak, güvenilir, hassas
olarak çal›flt›rmaktad›r. E-AC-10-BSB Merkezi bir bilgisayara ba¤lanabilir. Bilgisayardan E-AC-10-BSB lerin durumu izlenebilir.
‹statistiksel bilgiler derlenip dökümler al›nabilir. 

E-AC-10-BSB bilgisayar›na yaz› kart› ve yaz›c› ba¤lanmas› ile istenilen anda, ya da vardiya sonlar›nda otomatik olarak döküm al›nabilir.

■ ASFALT TES‹SLER‹

Elimko Harmanlama Bilgisayarlar›, Asfalt tesislerinde, asfalt hammaddelerinin belli reçetelere göre haz›rlanmas›n› sa¤layan amaçla da
kullan›lmaktad›rlar. Sistemin tek bir merkezden kumanda edilmesini sa¤layan merkezi bilgisayar, veri toplama, programlama, proses
izleme ve sistemin çal›flt›r›lmas›n› sa¤layan komutlar›n verildi¤i bir terminal olarak tasar›mlanm›flt›r. Sistemde önemli bir özelli¤e sahip
olan merkezi bilgisayar kontrol bilgisayarlar› ile daimi olarak iletiflim halindedir. 

Operatör, ifllem bafllatma, harman bafllatma, ifllem durdurma, mikser bekletme, son harman, ifllem mimik sayfas›ndan da ifllem ak›fl›n›
izleyebilir. Merkezi bilgisayar di¤er ifllevlerine ilaveten istatistik bilgilerini vardiya, günlük, ayl›k, y›ll›k olmak üzere tutar, istenildi¤inde
yaz›c›dan dökümün al›nmas›n› sa¤lar. Sistemin tüm birikimlerinin ar›zalar›n› an›nda saat ve ünite olarak kaydeder.

■ ÜRET‹M HATLARINDA A⁄IRLIK KONTROL VE AYIRIM B‹R‹MLER‹

Son y›llarda üretilen malzemelerin istenilen a¤›rl›kta olup olmad›¤›n› kontrol etmek ve tolerans d›fl› olanlar›n iflaretlenerek ayr›lmas›
büyük önem kazanm›flt›r. Özellikle tüketiciyi koruma yasalar› ile bu konu belli bir düzene sokulmufltur. Toleranslar d›fl› piyasaya sunulan
mamullerin üreticileri yetkili mercilerce cezaland›r›lmaktad›r. 

Bu do¤rultuda gelen talepler do¤rultusunda Elimko Elektroni¤i ve Mekani¤i kendi dizayn› olan sistemleri müflterilerin hizmetine
sunmaktad›r.

KONU ‹LE ‹LG‹L‹ D‹⁄ER ÜRÜNLER




