
CÂNTARE PE BANDĂ BELTEC
SISTEME DE CÂNTĂRIRE

Specificație tehnică

Sistemul de cântărire BELTEC este soluția 
recomandată pentru cântărirea continuă și totalizare 
a produselor granulate transportate cu o bandă 
transportoare. BELTEC este în construcție HEAVY DUTY 
și precizie înaltă datorită cântăririi pe multiple role. 
Sistemul BELTEC conține două sau mai multe 
ansambluri role instalate pe un cadru receptor de 
sarcină. Mai multe ansambluri role crește precizia și 
stabilitatea acesteia prin cântărirea de material mai 
mult pe o lungime de bandă și o perioadă de timp 
mai lungă. 
Sistemul poate fi instalat pe orice tip de bandă 
transportoare cu o înclinare cuprinsă între 0 și 30 
grade. 

Având în vedere lungimea benzii și condițiile de 
precizie cerute s-a ales soluția pentru cântărirea 
unei lungimi de bandă de aproximativ 2m. În acest 
fel obținându-se o precizie mai mică de 1% cât și 
repetabilitatea cântăririlor foarte bună. 
Montajul unui asemenea cântar se face într-o 
singură zi (max. 8 ore).

 > Precizie în regim dinamic: +/- 0,5..1,0%

 > Debit: 250t/h

 > Viteză bandă: 0,3..4m/s (20..240m/min)

 > Umiditate relativă: 90%

 > Temperatură de funcționare: -30..+60°C

 > Unghi înclinare bandă transportoare 0~30 grade

www.flintab.ro

 > Excepțional de exact
 > Rapid
 > Robust
 > Compact
 > Ușor de montat și operat
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CONFIGURAȚIA SISTEMULUI

Cadru cântar prevăzut cu accesorii pentru fixarea suporților cu role și fixarea pe 
longeroanele benzii transportoare

Construcție metalică cântar model BELTEC

  Componente electronice

Celule de cântărire FLINTEC Germania tip UB6-200/500Kg-C3 IP68/IP69 (4 buc.)
Cutie de conexiuni cu protecție la supratensiuni
Cablu de legătură din cupru pentru montaj
Encoder Type KUBLER Germania 
Indicator digital de cântărire IT3000 BELT în carcasă din oțel inoxidabil

Transport cântar din fabrica proprie (sucursala din Tecuci, jud. Galați)
Montaj
Punere în funcțiune și calibrare electronică cu greutăți etalon

Servicii

2 ani

  Garanție

Pe toată durata de viață a produsului: asigurare piese de schimb, intervenții service, 
contracte service, verificări metrologice periodice sau după reparație/relocare

  Service postgaranție

3 săptămâni

  Termen de livrare
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Produsul are ca scop cântărirea benzii transportoare pe o lungime de aproximativ 2 metri prin livrarea unui cântar 
prevăzut cu 4 celule FLINTEC Germania UB6-200/500Kg-C3 în execuție IP68/IP69. Cântarul susține 2 suporți cu role cu 
o distanță între aceștia de 1 metru. Se folosesc suporții cu role existenți ai benzilor transportoare, montându-se pe 
cântar cu șuruburi. Alinierea suporților cu role de pe cântar cu ceilalți suporți cu role ai benzii se face cu respectarea 
strictă a desenelor FLINTAB.
Măsurarea vitezei se face prin instalarea unui Tahometru ENCODER - Type KUBLER - Germania cu măsurarea vitezei cu 
rolă în apropierea cântarului pe banda de întoarcere.

CÂNTARE DE BANDĂ

Celulele de cântărire cât și ENCODER sunt conectate la un indicator digital în execuție normală SYSTEC Germania Type 
IT3000-BELT cu software specializat pentru monitorizarea vitezei benzii, debitului de material pe bandă și greutății 
totale transportate.
Indicatorul digital este prevăzut cu comunicație RS232 sau orice altă comunicație la cerere: PROFIBUS DP comunicație 
cu PLC-Siemens și ieșire 4-20mA. 
Toate componentele utilizate au marcajul CE.
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Pentru execuția cântarului de bandă avem nevoie de datele complete ale benzii  
transportoare (secțiune transversală) în vederea dimensionării acestuia corelat cu  
dimensiunile cadrului benzii. 



BELTEC
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OPȚIUNI

Stație PC (configurația medie a pieței) cu  
sistemul de operare și toate aplicațiile  
preinstalate, inclusiv program antivirus. 

Software de management al tranzacțiilor  
comerciale conform cerințe H.G. 1373/2008.

SCHEMA DE MONTAJ



Garanție
Experiență

2 ani
30 ani

FLINTAB
Str. Carpenului nr. 22

100430 Ploiești, România
www.flintab.ro FLINTAB

P e r f o r m a n t ă  î n  C Â N T Ă R I R E

de ani


