
Elimko Band kantarlar› yüksek do¤rulukta, çok çeflitli ortam
flartlar›na göre dizayn edilmifltir. "Otomatik Kontrol'da Güvenilir
‹sim..." Elimko, band kantarlar›nda da önemli bir yere sahiptir.
Müflteri tatmini her zaman Elimko filozofisinde önde gelmifltir.

Elimko Band Kantarlar›, ülkemizde çeflitli uygulamalarda, özellikle
d›fl rakipleri ile mukayese edildi¤inde güvenirlilik, do¤ruluk
aç›s›ndan müflterilerinden tam not alm›flt›r. Ayr›ca tüm iyi
özelliklerinin yan›s›ra ekonomiktir.

BAND KANTARI
a. Ölçüm Birimi

a.1) Tek Rulolu
a.2) Çok Rulolu

b. Ölçüm Band› olarak üretilmektedir.

■ a) ÖLÇÜM B‹R‹M‹

Kullan›c›n›n konveyör band sistemi içine monte edilir.

a.1) Tek Rulolu Sistem
Yük hücresi kantar flasesi ile ölçüm rulosu aras›na "s›k› ba¤lant›" 
ile monte edilir. Günümüzde imal edilen band kantarlar›nda 
genel olarak bask› tipi veya çubuk tipi yük hücreleri 
kullan›lmaktad›r.

Elimko band kantarlar›nda yan yüklere hassas olmayan ve özel 
mekanik düzenekler gerektirmeyen rijit bir ba¤lant›ya sahip, 
platform tipi yük hücreleri kullan›lmaktad›r.

Kantar flasesi ile ölçüm rulosu aras›na monte edilen 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.

Say›sal H›z Ölçümü
Elimko, band kantarlar›nda band h›z›n› say›sal olarak ölçmekte ve 
böylece ölçüm hatas›n› yok etmekte, ölçüm hassasiyetini 
art›rmaktad›r. 

GENEL ÖZELL‹KLER‹
• Kolay monte edilebilir
• ±1 % do¤ruluk
• Montaj ve iflletmeye almak için minimum zaman
• Düflük iflletme maliyeti

a.2) Çok Rulolu Sistem
Tek rulolu sistemlerde en fazla ±%1 do¤ruluk elde edilebilir.    
±%1’den daha iyi bir do¤ruluk elde edilmek istenildi¤inde,  
uygulamave istenilen hassasiyete göre, birden fazla ölçüm rulosu 
yerlefltirilerek ölçüm hassasiyeti art›r›l›r.

A) ÖLÇÜM (TARTI-DEB‹) ELEMANLARI

1. BAND KANTARLARI (ÖLÇÜM)

HIZ SENSÖRÜ

fiekil 1: Tek Rulolu Tip

fiekil 2: Çok Rulolu Tip

fiekil 3: Band Kantar› fiematik Gösterim



■ b) ÖLÇÜM BANDI

±% 0.5 do¤rulu¤a yak›n bir hassasiyet arzu edildi¤i takdirde, ölçüm sistemi bandl› konveyörü ile birlikte komple ÖLÇÜM BANDI olarak
imal edilir.

Band Kaymas›n› Önleyici Mekanik Sistem
Elimko band kantarlar›nda yer alan düzeltme mekanizmas›, band 
kaymas›n› önler. Ayr›ca, bu mekanizma dozaj bandlar›nda ölçüm 
do¤rulu¤unu etkileyen önemli bir faktör olan band gerginli¤inin, 
uygun flekilde ayarlanmas›n› sa¤lar.

Malzeme Özelliklerine 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 
bandlar kullan›lmaktad›r.

GENEL ÖZELL‹KLER‹
• Konveyör yap›s› istenilen do¤rulu¤u sa¤layacak tüm özelliklere sahiptir.
• ± 0.5% - ± 1% aras› do¤ruluk sa¤lan›r.
• Rulolar düzgün ifllenir.
• Band uniform ifllenir.

ÖLÇÜM RULOSU

ÇALIfiMA KARAKTER‹ST‹KLER‹

ÖLÇÜM BANDI

ÇALIfiMA KARAKTER‹ST‹KLER‹

S‹PAR‹fi VERME
Do¤ru ölçüm elde etmek için siparifl aflamas›nda çok dikkatli
olmak ve do¤ru bilgileri üreticiye sunmak gerekir. Elimko'nun
band kantarlar› ile ilgili haz›rlam›fl oldu¤u BAND KANTARLARI
VE DOZAJ BANDLARI B‹LG‹ FORMU' nu mutlaka isteyiniz ve
doldurunuz.

Sipariflte, ak›fl h›zlar›, tafl›nan malzemenin özellikleri, band
tafl›y›c›n›n teknik özellikleri detayl› olarak bildirilmelidir.

■ BAND KANTARLARI BOYUTLARI VE ÇALIfiMA KARAKTER‹ST‹KLER‹

Besleme 220 V-50 Hz

S›cakl›k -25°C ÷ 60°C

Koruma S›n›f› IP 65

Band H›z› 0.1-3.5 m/sn

Ak›fl H›z› Max. 2000 t/h

Band E¤imi max. e¤im ≤20

Band Tipi Düz

Besleme 380 V-50 Hz

S›cakl›k -25°C ÷ 60°C

Band H›z› 0.1-3.5 m/sn

Tambur Aras› Mesafe 1300-4000 mm

Band Geniflli¤i 650-1200 mm

Kapasite 1-1000 t/h

fiekil 4: Ölçüm Band›

Band Geniflli¤i Düz Rulolu 2 rulolu 2 rulolu
(mm) V-Band V-Band

400 • • •
500 • • •
650 • • •
800 • • •
1000 • • •
1200 • •
1400 •




