
North  42° 43' 21“             East  23° 15' 14“

ЕЛЕКТРОННА ВЕЗНА

за гумено-транспортни ленти

Предназначение

• за наблюдение на трошачно- пресевни
инсталации с наклонени ГТЛ

• продукция общо, продукция по фракции,
енергия, престои, по времеви периоди

• измерване на изхода на трошачката,
стерила и всяка една фракция

• определяне на рандемана
• наблюдение на двигателите

Състав

• електроконтролери за всяка лента с wi-fi връзка
• централен контролер с вграден wi-fi маршрутизатор, 

web и файлов сървър, часовник за реално време
• дисплей за оператора
• лентов термопринтер
• wi-fi мрежа

Отчетност

• продукция по фракции и общо, в тона
• печатни и екранни отчети - почасови, сменни, 

денонощни, седмични и месечни
• разхода на енергия. Общо и в престой, в kWh/t за 

всяка фракция.
• параметри на двигателите – активна и реактивна 

мощност, токове, фактор на мощността (cosφ) и други

Монтаж

• за всякакъв тип наклонени ленти с размер от 
400 до 1800 мм

• бърза инсталация - без механичен монтаж, без
заваръчни работи

• стабилност на параметрите в сравнение на 
везните с механична товарна клетка

Достъп

• достъп до данните на дисплей, принтер, смартфон или компютър.
• достъп от персонален компютър само с браузер, без инсталация на допълнителни 

програми
• лесно прехвърляне на данните в други отчетни системи чрез изтегляне на MS-Excel 

файлове или копиране от екран
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Илюстрация 1: Централен 
контролер с вграден принтер

Илюстрация 2: Дисплей за оператора

http://noac.biz/index.php/producti/bordowi_micro/disp-5/
http://noac.biz/index.php/producti/bordowi_micro/bmk-10/
http://noac.biz/index.php/producti/bordowi_micro/bmk-10/
http://noac.biz/index.php/producti/bordowi_micro/bmk-10/
http://noac.biz/index.php/producti/kontroleri/sem-22w/
http://noac.biz/index.php/producti/awezni/el_wezna_gtl/


• наблюдение на цялата система и отделните ленти от смартфон в реално време
• изтегляне на файловете за смените през персонален компютър и файлов клиент
• автоматичен печат на резултатите в края на смяната

Илюстрация 3: Електроконтролер
с антена за wi-fi

www.noac.biz

stan@noac.biz
или

stan_posta@abv.bg

тел. +359-8  88-517-298
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Илюстрация 4: Шкаф за управление на 
ГТЛ

mailto:stan_posta@abv.bg?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%93%D0%A2%D0%9B
mailto:stan@noac.biz?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%93%D0%A2%D0%9B
http://noac.biz/index.php/producti/awezni/el_wezna_gtl/
http://noac.biz/index.php/contacts/
http://noac.biz/index.php/contacts/
http://noac.biz/index.php/producti/kontroleri/sem-22w/

	Предназначение
	Състав
	Отчетност
	Монтаж
	Достъп

