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Patikimos patikros svarstyklės, 

galinčios veikti 24 val. per parą 

 

Su Teltek C60 galima  

naudoti daug įvairių priedų 

 

 
 

Teltek C60 yra modernios konstrukcijos 
patikros svarstyklės, užtikrinančios 
aukštą tikslumą, patikimumą ir plačias 
komunikacijos galimybes. Modelis C60 
gali būti naudojamas įvairaus pobūdžio 
gamybos linijose. Įrengimas Teltek C60 
turi Švedijos Nacionalinio Bandymų ir 
Tyrimų Instituto patvirtinimą, kuris 
patikros svarstyklėms suteikia 
patikimumo garantiją. 



 

 

 

Teltek C60 įrengimas yra montuojamas ant mūsų platformos Teltek 
C. Tai užtikrina aukštą tikslumą ir didelį gamybos našumą. C 
platforma yra pritaikyta sistemos Teltek C60 atnaujinimui ateityje. 
 

Teltek C60 padidina jūsų gamybos linijos pelningumą ir produkcijos 
kokybę. Tiksli produktų svorio kontrolė gamybos metu sutaupys 
daug resursų (laiko ir žaliavų). Tuo pačiu sumažės ir nusiskundimų 
skaičius (broko rizika). 
 
Įrengimą Teltek C60 galima naudoti kartu su kainų etikečių klijavimo 
mašina, metalo detektoriumi arba abiem moduliais kartu. Įrengimas 
Teltek C60 taipogi gali būti naudojamas kaip patikros svarstyklės, 
leidžiančios užpildymo moduliui dirbti efektyviai (su mažesne broko 
tikimybe). 
 
Įrengimą Teltek C60 yra paprasta naudoti. Jo meniu yra lengvai suprantamas. Visa informacija yra 
pateikiama 15” įstrižainės VGA tipo ekrane. Funkciniai klavišai yra integruoti ekrane, todėl nereikia 
naudoti išorinės klaviatūros.  
 

Teltek C60 yra valdomas kompiuterio pagalba. Įrenginyje yra suderinti modernios elektronikos ir 
naujos programinės įrangos sprendimai. Sistema naudoja didelio ryškumo spalvotą ekraną, kuriame 
labai aiškiai yra pateikiami ne tik svėrimo rezultatai bei kreivės (atskiri svėrimai ir vidutinės reikšmės), 
tačiau ir papildoma apdoroto produkto informacija. Meniu aplinkoje galima pasirinkti daugelį 
papildomų aplinkų, kurios padeda operatoriui išnaudoti visas įrengimo galimybes. Produkto duomenų 
pakeitimai gali būti atlikti labai greitai ir paprastai. Tai sutaupo daug brangaus laiko.  
 
Standartinė įrengimo programinė įranga savo atmintyje gali išsaugoti iki 250 taros, nominalaus 
svorio, apatinės ir viršutinės svorio ribos, TU2 ir konvejerio greičio įrašų. Kitose aplinkose galima 
atlikti rūšiavimo signalų, įvairių duomenų spausdinimo ir diagnostinių bandymų nustatymus. Sistemos 
statistinės funkcijos gali kaupti vidutinio svorio, svorio paklaidos ir svėrimo kreivių informaciją. 
 
Teltek C60 sistema gali būti komplektuojama su keliais įvairių matmenų konvejeriais (pagal kliento 
pageidavimus). Konvejerių konstrukcija reikalauja minimalios priežiūros. Konvejerių nuolatinės srovės 
varikliai neturi šepetėlių. 

 

 

Teltek C platforma 
 
Teltek C platforma sudaro 
Teltek C serijos patikros 
svarstyklių pagrindą.  
Šią efektyvią svėrimo sistemą 
gamina Teltek (programinė 
įranga ir sistemos blokai).  
Teltek C platformos 
panaudojimas yra universalus. 
Ji gali būti naudojama 
įvairiose pramonėse šakose. 
Teltek C platformą galima 
derinti kartu su C20, C60 arba 
C80 sąsajomis. 

 

Specifikacijos 

Svėrimo galimybės:  nuo 15-2500 g arba nuo 15-6000 g 
Tikslumas:   nuo 0,2 g 
Greitis:   iki 300 aps/min (priklauso nuo 
  pakuotės dydžio) 
Svėrimo platforma:  Teltek C 
Ekranas:   15” VGA 
Atmintis:   250 įrašų 
Korpusai:   Nerūdijantis plienas (IP66) arba 
  nerūdijantis plienas ir aliuminis 
Galia:   110/230VAC 50/60 
Matmenys:   Visos svarstyklės yra gaminamos 
  pagal kliento specifikacijas 

  (juostų matmenys) 


