
-   Струмовий вихід 4-20 мА, пропорційний до миттєвої продуктивності
-   Імпульсний вихід, з програмованою декадою імпульсу
-   Вихід RS 485 для підключення комп'ютера і принтера
-   Протокол, який використовується для послідовного зв'язку 
   Modbus RTU, Profibus DP lub Ethernet TCP

ВАГИ СТРІЧКОВІ
Як правило у вимірювальної електроніки стрічкових ваг є виходи, які 
дають змогу удосконалювати систему периферійними пристроями.

клас точності                                      -  0,5 та 1,0 
ширина стрічки B                               -   від 0,1 до 2,0 м
максимальна продуктивність Q      -  10 000 т/г, 
номінальна швидкість стрічки V     -   від 0,1 до 5,0 м/с
довжина вагової платформи l          -   від 0,2 до 6,0 м

В залежності від кількості систем 
зважування їх комплектують так: 
-   Однокомплектні
-   Двокомплектні
-   Чотирьох комплектні
-   Шести комплектні  

Спільні параметри для всіх типів ваг:
-   Ступінь охорони вимірювальної системи:  IP 67 
-   Температура роботи: -20°C до +40°C    
-   Можливість сумування зваженої маси
-   Інтегрована робота з комп'ютером та принтером
   за допомогою виходів RS 485 та RS 232
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ВАГИ СПЕЦІАЛЬНЕ
Первинна  продукція  заводу  являє  собою  стандартизований  набір 
стрічкової ваги типу WMTP. Крім даної продукції, наша фірма також 
реалізує  створені  зважуванні  системи  або  окремі  пристрої  у міру
необхідності виявленої клієнтом замовником.
Нетипові  системи  зважування  застосовуються  при  зважуванні:
aвтомобільних  шин,  біомаси,  тютюну,  різних  видів культур або
продуктів харчування.
 Разом із комп'ютерними системами, дозволяють:
  -   Безперервний запис зважених мас
  -   Управління процесом зважування
  -   Архівування записаних даних вимірювань
  -   Друк документів 
Ваги можуть бути виготовлені повністю із нержавіючої сталі
Для безпечної експлуатації у вибухонебезпечних зонах ваги
виготовляються за вимогами АТЕХ
Для шахт виготовляємо спеціальні типи ваг, так звані підземні.
 
 

Завод Точної Механіки 
і Технічних Послуг

ПРОМИСЛОВІ 
ЕЛЕКТРОННІ 
ВАГИ
надійні стрічкові ваги

www.zmpiut.pl           e-mail: biuro@zmpiut.pl   www.zmpiut.pl           e-mail: biuro@zmpiut.pl

Zakład Mechaniki Precyzyjnej
i Usług Technicznych s.c.

від 1992від 1992від 1992 від1992від1992від1992



Завод точноїмеханіки і технічних послуг.  Польська фірма –

спеціалізується на виробництві промислових ваг: стрічкових, 
платформних, бункерних,вагових конвеєрів (проектування, виробництво і 
монтаж на місці) і електронних вагових терміналів. Ваги оснащенні 
інтелектуальними функціями дозування. Передові технології автоматизації і 
складні системи управління в складному процесі зважування. Оригінальне 
програмне забезпечення.25 років на ринку – понад 1700 реалізацій. Ми є 
відомі і визнані в найбільших промислових центрах Польщі (такі як: KGHM, 
Сталеливарний завод ArcelorMittal, Bełchatów, Konin, Turów, Rybnik, Łaziska, 
Puławy та інші), в електростанціях і теплоцентралях; в копальнях: вугілля, руд, 
солі, щебеню та інших мінералів; на заводах: цементних, хімічних та інших. 
   Вироблені нами ваги стрічкового типу WMTP мають сертифікат 
експертної оцінки виданий Головним управлінням вимірів у Варшаві, що дає 
змогу  легалізації  ваг  в  усіх  країнах  Європейської  Співдружності (ЄС).
   Пропонується виготовлення ваг у відповідності з вимогами ATEX та у варіанті 
з нержавіючої сталі.

Отримувачі наших ваг, серед них такі:

* копальні вугілля, солі, вапна, руди міді, щебеню та інших мінералів;
* електростанції, електро теплоцентралі і теплоцентралі;
* сталеливарні заводи (міді, сталі, цинку, скла);
* цукрові заводи і заводи різного роду напівфабрикатів;
* кормові і зернові заводи;
* виробники будівельних матеріалів (клей, будівельні розчини)
* хімічні заводи і виробники хімічних компонентів
* сільгоспвиробники (гриби, крупи, фрукти, овочі, тютюн, та інші)

На  заводі  працюють  висококваліфіковані  спеціалісти: 
механіки, інженери електронники, програмісти та проектанти 
з великим  практичним  досвідом, освітою  та  відповідними 
професійними знаннями. Саме тому наші ваги мають високу 
якість та надійність.                                              . 

Доступні класи точності стрічкових ваг        0,5  / 1,0  /  2,0
Якщо покупець виражає таку потребу ваги легалізуємо та відкалібровуємо на місці встановлення 
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Ваги призначенi для зважування: 

* Вугілля, бурого вугілля, вугільного штибу
* Цементу, вапна, гіпсу, солі 
* Руди міді та інших металів
* Різних видів щебеню
* Рідин (води, клею, масла і т.д.)
* Добрива і хімічні елементи
* Біомаси, сміття та інших відходів
* Зернових культур, фруктів та овочів

  

Виконуємо замовлення на ваги, 
беручи до уваги вимоги і побажання клієнта, такі як: 

*  Специфіка будівлі
* Ширина стрічки
*  Точність зважування
*  Задавання певної порції матеріалу
*  Задавання конкретних показників продуктивності 
   зважування

   Багатофункціональні цифрові дисплеї, якими 
обладнуються ваги, дають змогу переглянути
і здійснити такі функції:
*  Миттєва продуктивність
* Сумарна зважена маса 
* Поточний час 
* Швидкість руху стрічки 
*  Додаткові лічильники 
* Процедура тарування ваги
* Програмування конфігурації роботи ваги
* Підключення до комп'ютера і принтера 
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 •  Монтаж в Німеччині, Чехії, Молдові, Литві, Україні та Словаччинi  •  Експорт до промислових партнерів 
    в Австрії та Фінляндії  •  Кваліфікований сервісне обслуговування  •  Легалізація та калібрування 
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