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Juostinės 
svarstyklės 
„Rice Lake Weighing systems“ pristato didelį 
pagrindinių juostinių svarstyklių pasirinkimą. Šeši 
skirtingi modeliai užtikrins vieną ar daugiau 
sprendimų kiekvienai pritaikymo sričiai. 
Skirtingose rinkose yra daugybė būdų panaudoti 
juostines svarstykles, kuriomis tiksliai 
matuojamas konvejerio juostos judėjimas ir 
kuriomis galima tiksliai paskirstyti jūsų gaminio 
kiekius. Juostinės svarstyklės dažnai 
naudojamos tokiose srityse kaip maisto, 
perdirbimo, chemijos ir tabako pramonė, taip pat 
plieno, pašarų ir komposto gamyboje, smėlio ir 
žvyro karjeruose bei uosto logistikos srityje. 

BS143 
BS143 modelis pasveria tris skriemulius arba vidinį rėmą, 

kuris palaikomas keturių svėrimo elementų. Tai užtikrina 

didžiausią svarstyklių tikslumą, todėl jos ypač tinka naudoti 

didesnio pajėgumo ir greičio konvejeriuose. Jos dažnai 

naudojamos su OIML patvirtintais įrenginiais uostuose 

pakraunant laivus ir sunkvežimius bei iškraunant birius 

krovinius. Rėmas gaminamas pagal užsakymą, pasitelkiant 

konvejerio diržo specifikacijas ir pritaikant jas daugeliui 

juostinių konvejerių modelių. 

BS221DB 
BS221DB modelį sudaro dvi prie konvejerio juostos šonų 

atramų pritvirtintos svirtys, kurių kiekvienoje įmontuota 

sukimosi ašis ir apkrovos elementas. Ant kiekvienos iš 

svirčių tvirtinamas skriemulys arba svėrimo volas. Šį modelį 

lengva surinkti ir pritaikyti darbui. BS221DB taip pat 

tinkamas daugeliui juostos pločių ir pajėgumų, todėl jį 

lengva pritaikyti įvairiuose rinkos segmentuose. 

BS211 
BS211 modelį sudaro vidinis rėmas,  viename gale 

sumontuotas ant dviejų trinčiai atsparių svirčių, o 

kitame – svėrimo elemento. Ant vidinio rėmo 

sumontuotas skriemulys. Atramos sugeria horizontalios 

krypties tempimo įtampą ir sudaro vientisą svėrimo 

rėmą, kuris taip pat tinkamas sunkiasvoriams darbams.  



BS311 
BS311 modelį sudaro skriemulys ir volas, esantys ant paprasto 

svėrimo elemento strypo, todėl šis sprendimas yra ypač 

ekonomiškas. Tinka iki 1000 mm juostos pločiui ir iki 1,5 m/s 

greičiui. Šis rėmas dažnai naudojamas sverti juostoms, kuriose 

galima reguliuoti biraus produkto kiekį naudojant pamatuotas 

vertes ir reguliuojant konvejerio juostos greitį. 

BS421 
BS421 modelis pagamintas žemoms apkrovoms ir yra 

dažnai naudojamas maisto ir chemijos pramonėje. 

Plokštumos volą iš abiejų pusių prilaiko svėrimo elemento 

konstrukcija. Tai padidina taros matavimo tikslumą, todėl 

šias svarstykles galima naudoti patiems lengviausiems 

produktams. Tinka iki 1600 mm horizontalios juostos 

pločiui ir iki 1,0 m/s greičiui. Dėl atviro dizaino šią juostą 

lengva valyti. 

BS611 
BS611 nuo kitų modelių skiriasi tuo, jog rėmas remiasi į dvi 

judančias sijas. Galima rinktis iš dviejų modelių, kuriuos 

paprasta sumontuoti ant konvejerio. Bazinis modelis skirtas 

juostoms iki 800 mm pločio. Juostoms iki 1200 mm pločio 

skirtas antrasis modelis. Šios juostinės svarstyklės tinka 

matuoti vidutinės apkrovos birius produktus. 



Juostinės svarstyklės 

Juostinių svarstyklių naudojimas 
Juostines svarstykles sudaro svėrimo rėmas su vienu arba daugiau 

svėrimo elementų, greičio fiksatorius ir svorio procesorius, kuris du 

signalus (kg/m ir m/s) paverčia kg arba tonomis per valandą.  

Svėrimo rėmo ir greičio fiksavimo pasirinkimas nustatomas pagal 

reikiamą tikslumą ir tokius veiksnius kaip juostos greitis, pasvirimas, 

struktūra bei išorinius veiksnius, kaip drėgmė ar nepalanki aplinka.  

Svorio nustatymo elektronika priklauso nuo pageidaujamo 

funkcionalumo (matuoti tik produkto kiekį ar esant poreikiui 

produktą dozuoti) bei ryšio su programuojamu loginiu valdikliu 

(PLC), kompiuteriu ar pan. 

Be to, optimalios svėrimo elektronikos pasirinkimą gali nulemti 

bandomųjų svorių naudojimas bei išorinės aplinkybės. 

SVARSTYKLIŲ PABAIGA 

GREIČIO 
VOLAS SVĖRIMO ELEMENTAS JUNGTYS SVĖRIMO RĖMAS 

ELEKTRONIKA / SVĖRIMO JUOSTOS TIEKTUVAS 

Svėrimo elektronika 

WE302D modelis 

WE302D modelis – tai patvirtintas svorio apdorojimo įrenginys, 

kurį galima naudoti daugelyje sričių, kai reikia pamatuoti tik faktinį 

srautą. 

Jis pateikia faktinio srauto duomenis kilogramais per valandą (arba 

t/val.) arba viso kilogramais (arba tonomis). 

Įrenginys turi tris sumavimo įrenginius. Galimas analogas (4–20mA 

ir skaičiavimo impulsas); RS-232/RS-485, „Modbus RTU“, 

skaitmeninis I/O ir „Profibus DP“. Taip pat galima skaičiuoti ir 

partijomis. 

WE303D modelis 

Be pagrindinių juostinių svarstyklių funkcijų, WE303D 

programinėje įrangoje numatyta ir PID valdymo funkcija, kuria 

galima valdyti pajėgumus esant nustatytai tam tikrai vertei.  

Galimas analogas (4–20 mA ir skaičiavimo impulsas); RS-

232/RS-485, skaitmeninis I/O,  „Profibus DP“ ir 

„DeviceNet“. Taip pat galima skaičiuoti ir partijomis.  

WE403D modelis 

Be pagrindinių juostinių svarstyklių funkcijų, WE303D turi 

standartinį „Ethernet TCP/IP“, „Modbus TCP RTU“, USB jungtį, 

PID valdymo bei partijos funkcijas. Galimas analogas (4–20 mA ir 

skaičiavimo impulsas); RS-232/RS-485 ir skaitmeninis I/O. WE404D 

taip pat veikia su „Profinet“.
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