C20 Checkvåg
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Teltek är en totalleverantör av utrustning för produktkontroll till tillverkningsindustrier i såväl Sverige
som resten av världen. Egen utveckling och konstruktion av vågutrustningar ger kundanpassade
lösningar av hög kvalitet. I sortimentet finns även röntgendetektorer, metalldetektorer, prisoch viktmärkare, statiska vågar och produktionsmjukvara där samarbete sker med noga utvalda
partners.
Vår styrka är att vi har möjlighet att skräddarsy alla produkter efter just era behov och förutsättningar.
Försäljning, utveckling, konstruktion samt service och support utgår från Telteks lokaler i Örebro, nära
Sveriges demografiska mittpunkt.

Läs mer om oss på:
www.teltek.se

C20 Checkvåg
Liten och smidig

•

Enkel att hantera

•

Kan kombineras med metalldetektor

•

Kan veriferas i enlighet med MID.

Teltek C20 är byggd i en smart och
genomtänkt konstruktion för hög
driftsäkerhet och enkel hantering.
Konstruktionen är i första hand gjord
för vägningar i medelhöga hastigheter
där tillförlitlighet och pris är viktigare
än många inställningsmöjligheter.

TELTEK C20

•

Teltek C20 utgör instegsmodellen av
Teltek C-plattformen och levereras med
ett användarvänligt och logiskt viktinstrument
som ger användaren den mest
nödvändiga informationen under drift.
Teltek C20 byggs helt efter era önskemål. Upp till tre transportörer i valfria längder och bredder.
Höjden anpassas efter era linjemått. Transportörerna drivs av borstlösa DC-motorer eller kraftiga
trummotorer beroende på applikation.
Teltek C20 tillverkas med stativ och elektronikskåp och, som tillval, också transportörer i rostfritt
stål.
Som tillbehör finns till exempel utsortering via pusher eller blåsmunstycke samt extern display för
placering på valfri plats i produktionslokalen.
Utsorteringen sker i farten och med hög precision för att inte påverka produktionen.
Det användarvänliga gränssnittet på viktinstrumentet ger er den information ni behöver i form av
viktangivelser, över-och undervikter samt aktuell medelvikt på batchen.
De dagliga inställningarna görs direkt på instrumentet.
Teltek C20 levereras med ett antal in- och utgångar för enkel kommunikation med
andra maskiner i produktionslinjen.
Teltek C20 är typgodkänd enligt MID av SP och ger därmed möjlighet till e-märkt produktion.

specifikationer:
C20 Checkvåg
Viktområde:

Artikelregister:

15-60 000 gram

Skaldelning:		
från 1,0 gram
Hastighet:			
Max 200 produkter/min
			
Plattform:
Teltek C-plattform
Display:			 LED

Nej

Material:
Aluminium alt. rostfritt
			
Power:
230 VAC 50/60Hz
			
Dimensioner:
Vågens dimensioner anpassas
efter era önskemål
Typgodkännande:
MID
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