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BANDVÅGAR
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Bandvågar från S-E-G för alla
material och transportörer
Specialisten på INDUSTRIELL VÄGNING

BANDVÅGAR FRÅN S-E-G
Kan material transporteras på band kan det också vägas - såväl sten, flis, apelsiner som fisk.
Bandvågar från S-E-G finns i mer än 30 länder. Robust utrustning för tuff industriell miljö.
Över 10 000 levererade vågar har lärt oss allt inom vägning i bandtransportörer.

Tillförlitlig
Robust konstruktion med få rörliga delar för ett minimum av underhåll, lång livslängd och god driftekonomi.

Noggrann
Allt från enkla flöden till precisionsmätning. Vågarna finns EU typgodkända för verifiering (kröning) i alla precisionsklasser.

Lättanvänd
Enkla att använda med tydlig information i klartext, drift- och larmsignaler samt intelligent automatisk kalibrering.

Moduluppbyggd
Färdiga standardenheter ger kort leveranstid, enkel installation, säker reservdelshållning och kan byggas ut i efterhand.

Bandvågdon

Våginstrument

! Enkel installation med minimala ingrepp i transportören.
! Justerbart för anpassning till bandprofil.
! Patenterad konstruktion tar bort sned och friktionskrafter.
! Inbyggt skydd mot överlast.
! Kraftigt dimensionerad lastgivare med skyddad placering.
! Standardenheter för 400 - 2 500 mm bandbredd.
! Med precisionsrullställ eller för existerande rullställ.

! Från enkel summering till avancerade system för

reglering, utlastning och styrning.
! Spolsäker användarpanel med rejäla tangenter.
! Tydliga sifferfönster som visar allt i klartext.
! Inbyggda funktioner för larm, styrning och kalibrering.
! Kan anslutas till regulatorer, skrivare och datorer.
! Rostfri kapsling för montage på vägg eller i panel.
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KOPPLINGSBOX

Tachometer
Takometer

Kopplingsbox

! Mäter bandets hastighet.
! Kan mäta direkt mot bandet eller på bandrulle.

! Sammankopplar 1 - 4 bandvågdon och tachometer.
! Rostfri spolsäker kapsling.

Utleveranser sker vanligtvis i fastställda kvantiteter
och verifieras med leveranssedlar etc.

Vågdonen passar i alla vanliga transportörer.
Installation sker med minimala driftavbrott.

Våginstallationen anpassas till noggrannhetskraven, från precisionsmätning till enklare flöden.

För mindre materialmängder finns färdiga kompletta transportörlösningar i flera standardvarianter, även inkapslade och i rostfritt.

Instrumenten SYSTEM T eller Z är bandvågens
mät- och styrcentral med industriell design och
enkel hantering.

VI VÄGER TUNGT I INDUSTRIN

S-E-G är ett av få företag i världen som specialiserat sig på
industriell vägning. Under mer än 50 år har vi samlat unika
erfarenheter inom våra specialområden
·
·
·
·

Bandvågar
Massflödesmätare
Doseringssystem
Nivåmätning

Vi har levererat tusentals utrustningar för skilda vägningsuppgifter inom snart sagt alla branscher världen över.
S-E-G är ett företag med bred erfarenhet av industriell
vägning, en tillförlitlig leverantör idag och i framtiden.
S-E-G har egen tillverkning, kvalitetskontroll och kalibrering.
Kontinuerlig utveckling av nya produkter sker vid vårt huvudkontor i Bromma, Sverige.
Ett nätverk av representanter och materialhanteringsspecialister ger engineering, support och service världen över.

S-E-G INSTRUMENT AB
Box 111 43
161 11 Bromma
Sweden

Telefon
+46-8-764 74 00

Telefax
+46-8-764 75 00

Internet
www.s-e-g.com

