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Hakkımızda
Sektörde sahip olduğumuz 25 yıllık tecrübe ile Sarto Elektronik Terazi Sanayi ve
Ticaret Ltd. Şti. olarak, 2001 yılından bugüne kadar distribütörlüğünü yürütmekte
olduğumuz eski adı ile Sartorius Intec olarak bilinen Minebea Intec firması ürünleri ve
sağladığımız hizmetler ile endüstriyel sektörde üretim yapan tüm işletmelere hammadde
girişinden, üretim, kalite kontrol ve sevkiyata kadar her noktada endüstriyel tartım,
ölçüm ve otomasyon çözümleri sunmaktayız. Satışını gerçekleştirdiğimiz tüm ürün ve
çözümler için, ihtiyacın belirlenmesinden uygulama aşamasına kadar tüm adımlarda,
projelendirme, danışmanlık, eğitim, devreye alma, kalibrasyon, bakım ve onarım
hizmetleri de sağlamaktayız.
İstanbul merkezli firmamızda ürün ve hizmetlerimizi tüm Türkiye genelindeki müşterilerimize, yetkin ve tecrübeli kadromuz ile
zamanında ve kusursuz olarak ulaştırmayı hedeflemekteyiz. Bu amaçla mevcut sistemimizi geliştirmek için sürekli iyileştirmeler yapmakta, çalışanlarımızın bilgi ve tecrübelerini artırmak için eğitime büyük önem vermekteyiz.
Tezgah & Zemin Terazileri: 600g ile 3t kapasite aralığında, her tür tartım uygulaması için tasarlanmış ve üretilmiş endüstriyel
teraziler ve tartım platformları, hijyenik ve Ex uygulamalara özel çözümler
Yabancı Madde Dedektörleri: Proses içi kalite kontrol uygulamalarında ve üretim hattı sonunda, ambalajlı ve dökme ürünler
için uygun Metal dedektörler ve X-Ray cihazları, üretim makinalarının ve prosesin güvenliğini ve verimliliğini temin etmek için
kullanılan endüstriyel metal dedektörler
Kontrol Terazileri: Dinamik tartım uygulamalarına uygun çözümler, paketlenmiş ürünlerde ağırlık kontrolü için yüksek hızlı ve
Tip onaylı kontrol terazileri
Load Cell & Montaj Kitleri: Platform Terazileri için Load Cell’ler, Kamyon Kantarı için Load Cell’ler, Proses içi tank ve silo tartımı
uygulamalarına yönelik 520 tona kadar Load cell’ler, montaj kitleri ve aksesuarlar
Tartım Elektronikleri: Tezgah ve zemin terazileri ve platformlar için tartım indikatörleri ve terminaller, dozajlama, dolum, karışım sistemleri için proses kontrolörleri, indikatörler, transmitterler, Ex uygulamalara özel çözümler
Proses Yazılımları: Software çözümleri, istatistiksel proses kontrol yazılımları, batch ve reçete uygulamaları için yazılımlar,
yazılım araçları
Servis: Bakım, onarım ve kalibrasyon hizmetleri
Häfner Kütle ve Kütle Setleri: Türkiye Distribütörlüğünü yürütmekte olduğumuz Häfner Marka OIML E0-E1-E2-F1-F2-M1-M2-M3
sınıflarında, DAkkS Sertifikalı, farklı malzeme, yüzey özelliği ve ambalaj şekli içeren, farklı ortam şartlarında: steril ortamlar,
endüstriyel alanlar, dış mekan vs. kullanıma uygun kütle ve kütle setleri
Sarto Elektronik Terazi Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Partnership
Minebea Intec, kendisi ile global olarak çalışan distribütör firmaları Partnership Program ile bir araya getirmektedir. Partnership
Program ile her bir partner, satış ve servis uzmanlığı konusunda özel olarak değerlendirilip, kendi yeteneklerini doğru olarak
temsil eden bir sertifika seviyesi ile ödüllendirilmektedir.
Partnership Program üyesi bir firma ile çalıştığınızda Minebea Intec’den direkt olarak alacağınız satış ve servis desteği ile
aynı seviyede bir destek alacağınızdan emin olabilmenizin yanı sıra yerel bir firma ile çalışmanın avantajlarından da
faydalanabilirsiniz.
Minebea Intec Firması’nın Türkiye’deki tek distribütörü olarak “Preffered Partner” statüsü taşımaktayız.
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Minebea Intec, üretim ve paketleme hatlarının güvenilirliğini,
emniyetini ve verimliliğini artırmak için endüstriyel ürün, çözüm ve
hizmetler sunan lider bir firmadır. Bunu müşterilerine ve tüketicilere
verdiği söz ile de kanıtlamaktadır:
“ We make daily life safer ”

Temel pazar pozisyonu, global ürün ve çözümler sunmaktaki liderliği ve beraberinde işinin her alanında güçlü standartlar
oluşturma hedefi şirket sloganına yansıyor: “The true measure”
Minebea Intec birçok sektörde ürünlerin iyi kalitede olması ve herhangi bir yabancı cisim içermemesini sağlamak için
yaklaşık 70 yıllık tecrübesi ile endüstriye destek vermektedir. Bunu yapabilme kabiliyeti, “Alman Kalitesi” ile üretilen cihazlarına ve lider teknolojiyi geliştirmek için yaptığı yatırımlara dayanıyor. Sonuç olarak, on binlerce müşterisinin firmaya
duyduğu güven, tarihi boyunca milyonlarca ürün ve hizmet sağlamasına yol açmıştır.
Dünya çapındaki varlığı ile, ürün ve çözümlerinin kullanım süresi boyunca global olarak müşterilerinin yanında yer alıyor;
doğru cihazların seçimi, tasarım desteği, montaj & kalibrasyon ve bakım & tamir hizmetlerinden, cihazların güncellenmesi,
yenilenmesi ve kullanıcı eğitimlerinin sağlanmasına kadar her konuda destek sağlamaktadır.
MinebeaMitsumi Grup
MinebeaMitsumi Grup, çeşitli endüstri kollarına ürün tedarik eden global bir hassas elektromekanik komponent üreticisidir.
1951 yıllında Japonya’da kurulan Minebea ve 1954’te kurulan Mitsumi bugün 78.000’in üzerinde çalışanı ile 16’dan çok ülkede üretim, satış ve servis organizasyonuna sahiptir. Birçok ürün için, MinebeaMitsumi Grup küresel pazar payı açısından
ilk sırada yer almaktadır.
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Häfner Gewichte
Häfner firması, 1933 yılındaki kuruluşundan bu yana çeşitli uygulamalar için kütleler üretmektedir. ISO 9001: 2015 standardına göre belgelendirilmiş, kütle ve kütle setleri konusunda
uzman bir firmadır. Häfner Gewichte Dünya genelinde hizmet veren, güvenilirliği ve hassasiyeti ile ön plana çıkan global bir tedarikçidir.
Häfner Kütle ve Kütle Setleri
Häfner firması OIML E0-E1-E2-F1-F2-M1-M2-M3 sınıflarında, DAkkS sertifikalı, farklı malzeme, yüzey özelliği ve ambalaj şekilleri içeren, farklı ortam şartlarında; steril ortamlar,
endüstriyel alanlar, dış mekan vs. kullanıma uygun kütle ve kütle setleri sağlamaktadır.

DIN EN ISO 9001:2015

DIN EN ISO / IEC 17025:2015

D-K-15192-01-00
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Endüstri Çözümleri
Gıda ve İçecek
Minebea Intec, gıda ve içecek endüstrisinde tartım ve kontrol teknolojilerinin
lider tedarikçisidir. Gıda ve içecek üreticilerinin karşılaştığı zorlukları yakından
tanıyan firma, kalite ve gıda güvenliği konusundaki ihtiyaçları karşılamak için
mükemmel tasarlanmış, verimliliği artırmayı ve üretim makinelerini korumayı
hedefleyen ürün ve çözümler geliştirmiştir. Gıda ve içecek sektörü için yüksek
teknoloji ile üretilmiş başlıca çözümlerimiz:
• Tezgah ve Zemin Terazileri
• Proses İçi Tartım, Dolum ve Dozajlama Sistemleri
• Hammadde ve Son Ürün Karışım Sistemleri
• Otomatik Kontrol Terazileri
• Yabancı Madde Tespit Cihazları
İlaç
İnsanoğlu tarafından bilinen her hastalığın tedavisi için ilaçlar geliştiren ve üreten, son derece karmaşık ve sıkı kuralları olan çok büyük bir endüstri haline gelmiş ilaç sektörünün tartım, dozajlama ve yabancı madde tespiti gibi kritik üretim
proseslerine yönelik birçok talebi bulunmaktadır. Dünya genelinde yer alan tüm
ilaç üreticilerinin bu taleplerini karşılamak için Minebea Intec uzun yıllar boyunca edindiği tecrübeler ile çözümler sunmaktadır. Bu çözümler sektörün özel ihtiyaçlarına uygun olarak optimize edilmiştir. Örneğin,
• Son Teknoloji Ürünü Manuel ve Otomatik Formülasyon Sistemleri
• Gelişmiş Takip ve İzleme
• Kolay Validasyon ve Kalibrasyon
• Temiz Oda Uygunluğu, Hijyenik Tasarım
• Veri Kaydı ve Kalite Güvence için Validasyon Optimizasyonlu Yazılımlar
Kimya
Kimya endüstrisi, gaz ve minerallerden yağlara kadar farklı hammaddelerin
kullanımı ile çok çeşitli ürünler sağlamaktadır. Sektördeki birçok üretim prosesi için Minebea Intec, yenilikçi özel tartım ve kontrol çözümleri üretmektedir.
Kimyasal maddelerin basit ya da çok gelişmiş bir proses ile üretilmesine, ev
veya endüstriyel amaçla kullanımına bakılmaksızın Minebea Intec’in yüksek
teknoloji cihazları tartım, karışım ve yabancı madde tespiti için ihtiyaca özel
çözümler sunmaktadır. Sektörün lider bir tedarikçisi olan Minebea Intec,
• Ex Uygulamalar
• Hijyenik Ortamlar
• Rüzgarlı veya Sismik Ortamlar gibi zorlu şartlar için çeşitli çözümler sunuyor.

Makine / OEM
Mühendislik, makine ve cihaz üretim sektöründe Minebea Intec tarafından sağlanan ürün ve çözümler için birçok potansiyel uygulama yer almaktadır. Çeşitli
endüstriyel sektörler için cihaz üreten firmalar ve proses entegratörleri, Minebea Intec cihazlarının sunduğu yüksek hassasiyet, hijyenik tasarım, korozyon
dayanımı ve endüstriyel koruma özelliklerinden faydalanmaktadır.
Ex ortamlar, rüzgarlı ve sismik ortamlardaki uygulamalar için geniş ürün seçenekleri sunulmaktadır. Cihazlar kolay monte edilebilme, devreye alma ve çalıştırma özelliğinde olup, aynı zamanda yüksek hassasiyet ve hız beklentilerini
de karşılamaktadır.
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Kozmetik
Yıllık global değeri milyarlarca dolar olan kozmetik endüstrisi birçok sektör
arasında ön plana çıkıyor. Cilt ve saç bakım ürünleri, makyaj malzemeleri, parfüm ve deodorant üretiminde kullanılan otomatik prosesler, güvenilir ve yüksek kaliteli üretim ekipmanlarını gerektirir.
Minebea Intec kozmetik sektörünün öncü tedarikçisi olarak,
• Her türlü Endüstriyel Tartım Çözümleri
• Geniş bir aralıkta Dozajlama, Formülasyon, Ayırma, 				
Dolum ve Paketleme Çözümleri
• Metal Dedektörler ve X-Ray Cihazları sağlamaktadır.

Tarımsal Ticaret
Tarımsal ticaret sektöründe birçok proses, hammadde ve ürünlerin dolum, tartım ve yabancı madde kontrolünü kolaylaştıran bir teknolojiye ihtiyaç duymaktadır. Gübre, yem ve gıda ürünleri gibi dökme ürünler sevk edilmeden önce
mutlaka kontrol edilmeli, tartılmalı ve paketlenmelidir. Minebea Intec’in geniş
bir yelpazede sunduğu otomatik ve manuel tartım cihazları ve yabancı madde
tespit cihazları her türlü ihtiyaca yüksek kalitede çözümler sunar.
Dökme ürünlerin tartımı, dozajlanması ve sınıflandırılması için kamyon kantarı
çözümleri, silo tartım sistemleri, tezgah ve zemin terazileri gerekli dayanıklılığı
sunar. Ayrıca tüm çözümler uygun IP koruma ve yıldırım koruması, nem, toz ve
sıcaklık değişimlerine karşı dayanım özellikleri ile dış mekanlarda da kullanılabilir.

İnşaat Malzemeleri
Ekonomik aktivitenin ana sürücüsü ve ulusal ekonominin en önemli sektörü
olan inşaat, inşaat malzemeleri sektörüne ayrılamaz bir şekilde bağlıdır. Her
tür bina yapımında ve ulaşım alt yapısında her gün birçok malzeme kullanılmaktadır. Bu malzemelerin üretimi, hammaddelerin maden ve ocaklardan çıkartılması ve işlenmesini içerir. Örneğin, yol yapımında kullanılan kum, çakıl,
bitüm veya beton üretimi hammaddeleri agrega, çimento ve katkı maddeleri
gibi. Minebea Intec’in geniş bir aralıkta sunduğu dayanıklı ve korumalı tartım
komponentleri bu uygulamalarda kullanılan kamyon kantarları, silo terazileri
ve bantlı teraziler için idealdir. Ayrıca, bu sektör için uygun dozajlama, dolum
ve metal tespit çözümleri de sunulmaktadır.

Lojistik
Kontrol ve verifikasyonun önemli olduğu diğer bir sektör olan lojistik, Minebea Intec tarafından sunulan tartım ve kontrol cihazlarına büyük ihtiyaç duyar. Gıda maddelerinin ve içeceklerin üretimden satış veya kullanım noktasına
kadar ulaştırılmasında, tartım ve miktar doğrulaması çok önemlidir. Bu işlem
uygun tartım ve sayım cihazları ile kolay ve verimli şekilde yapılabilir. Minebea
Intec’in hassas zemin ve palet terazileri, tezgah terazileri ve checkweigherler
genel olarak bu amaca hizmet eder. Dayanıklı, kolay kalibre edilir ve temizlenebilir olma özelliği ile tartım verilerinin PC veya otomasyon sistemlerine en
uygun şekilde aktarımı ve yönetimi ile de sektörün ihtiyaçlarına destek verir.

6

Ürün ve Servis Portföyü

Dökme Ürün
Alma & Depolama

Parça Ürün
Girişi

Ürün Girişi
Girdi ürünlerin ve depolanan
ürünlerin hassas kontrolü

Otoma k Üre m
Toplam roses kontrol
sağlama

Batch hazırlama
& formülasyon

Kamyon kantarları için
load cell‘ler
Tank & silo tar mı için
load cell‘ler

Dökme ürünler için
metal dedektörü

Tezgah & pla orm
terazileri

Minebea Intec endüstriyel sektörde, üre m ve
paketleme hatlarının güvenilirliğini, güvenliğini ve
verimliliğini ar ran ürün, çözüm ve hizmetler
sunmaktadır.
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Tank & silo tar mı için
load cell‘ler

Hijyenik tasarım için
load cell‘ler

Manuel Üre m
Hassasiyet ve izlenebilirlik
sağlamak için çözümler

Paketleme
Ürün kalitesi ve gıda
güvenliği sağlama

Ürün Çıkışı
Son ürün kalitesinin
temini

Metal dedektörler
Tar m pla ormları &
zemin terazileri
Komple teraziler
Kontrol terazileri

Batch hazırlama &
formülasyon

X-Ray cihazları
Yüksek kapasiteli
kontrol terazileri
Dolum çözümleri

İsta s ksel proses
kontrol

Kamyon kantarları için
çözümler

YABANCI
MADDE TESPITI
Endüstriyel Metal Dedektörler
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Yabancı Madde Tespiti - Endüstriyel Metal Dedektörler

Minebea Intec, gıda ve diğer ürünlerin kontrolü için endüstriyel metal dedektörler ve metal tespit sistemleri geliştirir ve üretir. Bu sistemler, demir ve
demir olmayan metallerin tespit edilmesini ve bu metallerle kontamine olmuş
herhangi bir ürünün üretim veya paketleme hattından güvenilir bir şekilde
ayrılmasını sağlar.

Vistus®
Vistus® metal dedektörler demir, demir olmayan metaller ve
paslanmaz çelik kirlilikleri tespit etme özelliğindedir ve özellikle
gıda sektörü için tasarlanmıştır. Konveyör bantlar üzerinde kullanım için tünel tipi ve borular için daire kesitli arama bobinleri
mevcuttur.
Vistus® metal dedektörlerin özellikleri:


Üstün tespit performansı sunan multi frekans teknolojisi



Geniş ürün hafızası sayesinde ürünler arasında hızlı ve
kolay geçiş



Otomatik öğrenme özelliği ile özel bir eğitim veya bilgi
gerektirmeden ve bir mühendis desteği almadan, hat operatörleri tarafından hızlı ve hatasız ürün ayarı



Kullanıcıya özel şifreler veya parmak izi doğrulamalı giriş
kontrolü sayesinde yetkisiz sistem değişikliklerini önleme



Çeşitli arayüzler ile veri ağlarına kolay entegrasyon

Vistus® C
Vistus® C metal dedektörler plastik veya plastik zincir bantlı bir
konveyör üzerine monte edilerek üretim prosesine veya paketleme hattına kolaylıkla entegre edilir. Opsiyonel sensörler ile IFS,
BRC gibi endüstriyel standartlara tam uyum sağlar.


Standart tünel boyutları (WxH): 7.5 x 3.0cm’den 275 x 60cm’ye
kadar



Arama tüneline entegre edilmiş elektronik kontrol ünitesi



Standart IP65 koruma sınıfı, yüksek basınçlı su ile yıkama için
opsiyonel IP69K koruma
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Yabancı Madde Tespiti - Endüstriyel Metal Dedektörler

Vistus® Freefall
Serbest düşme metal tespit sistemi Vistus®, süt tozu, buğday, kuruyemiş veya mısır gevreği gibi
boru içinde yer çekimi etkisi ile taşınan, toz veya granül haldeki her türlü gıda maddesinde metalik yabancı cisimlerin tespitine ve ayrılmasına imkan verir. Demir, demir dışı metaller ve manyetik olmayan paslanmaz çelikler dahil metal içerikli tüm yabancı cisimlerin ayrılmasını sağlar.






Minimum montaj yüksekliği sayesinde her uygulamaya kolay entegrasyon
Bir terminal üzerinden dört arama bobininin düşük maliyetli kontrolü
Doğru performans testi için gerçek proses validasyonu
Azaltılmış metalsiz bölge ile alan tasarrufu
Patlama riskli ortamlar için ATEX sertifikalı Ex-Proof versiyon

REJEKTÖRLER
ST Rejektör
Ürün akış hattından
kontaminasyonları minimum
fire ile ayırarak çok çeşitli
uygulamalara adapte edilir.

FL Rejektör
Yerden tasarruf sağlar,
Vistus® RMFZ arama bobini
ile kullanıldığında minimum
montaj yüksekliği gerektirir.

EC Rejektör
Hijyenik tasarımı ile kolay denetim,
alet gerektirmeden sökme takma ile
kolay temizlik sağlar.

SW Rejektör
Çok yüksek ürün akış hızları
için uygun çözüm sunar.
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Secus®
Minebea Intec kimya, plastik, geri dönüşüm,
çimento, ahşap, enerji santralleri, madencilik
ve tütün gibi çeşitli sektörlerde, pahalı üretim
cihazlarını ve üretim personelini korumak için
eksiksiz bir metal dedektör portföyü sağlar.


Optimum algılama hassasiyeti ile kombine
edilmiş dayanıklı tasarım



Son derece kolay kullanım sayesinde optimum
kullanıcı kabulü



Tünel Boyutu: 2200 x 1200mm’ye (WxH) kadar
standart (İsteğe bağlı olarak daha büyük
boyutlar)



Koruma sınıfı IP55 (Opsiyonel olarak IP66)

Secus® C
Konveyörler üzerine montaj için kompakt arama bobini

Secus® U
Konveyör altına montaj için bant altı arama bobini

Secus® D
Mevcut konveyörlere kolay montaj
için ayrılabilir arama bobini
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YABANCI
MADDE TESPITI
X-Ray Kontrol Sistemleri
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Yabancı Madde Tespiti - X-Ray Kontrol Sistemleri
X-Ray Kontrol Sistemleri
Özellikle gıda sektöründe X-Ray kontrol sistemlerinin kullanımı, ürün güvenilirliğinin ve kalitesinin temininde iyi bir yatırım olduğu kanıtlandığından son yıllarda giderek artmaktadır. Bu yöntem ile yabancı cisim içeren ürünler tespit edilerek üretim veya
paketleme hattından güvenli bir şekilde ayrılır. Ayrıca, HACCP, IFS, BRC gibi endüstriyel standartlara uyum sağlanırken marka
imajı korunur ve yüksek maliyetli ürün geri çağırmalar önlenir.
Metal, cam, taş, kemik ve yüksek yoğunluklu plastik ile kontamine olmuş ürünler tespit edilirken, ağırlık ölçümü, tamlık kontrolü,
ürün boşluklarının ve bozukluklarının tespiti, dolum seviyesi ve kapak kontrolü ile in-line kalite kontrol sağlanır.
Minebea Intec farklı uygulamalar için geniş bir ürün yelpazesinde X-Ray Kontrol Sistemleri sunmaktadır.
Dylight
Dylight serisi X-Ray kontrol cihazları, gerekli tüm fonksiyonları kompakt bir tasarımda bir araya getirir. Özellikle atıştırmalıklar,
enerji barları ve şekerlemeler gibi küçük ürünlerin kontrolü için uygundur.


1m genişliği sayesinde montaj alanı çok sınırlı olan paketleme hatlarına bile kolay entegrasyon



Entegre rejekt mekanizması ve kontamine olmuş veya bozuk ürünler için toplama haznesi



Sezgisel kullanıcı arayüzü ile zaman tasarrufu sağlayan kolay kullanım



Kolay kurulum ve ağlara kolay entegrasyon
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Yabancı Madde Tespiti - X-Ray Kontrol Sistemleri

Dymond S ve Dymond D
Dymond S yüksek algılama hassasiyetini düşük güç tüketimi ile
birleştirir.
Dymond D dik duran ambalajlarda yabancı cisimlerin güvenli
tespiti için çift ışın teknolojisi sunar.


Opsiyonel chicane konveyör ile sınırlı montaj alanlarında kolay
entegrasyon ve kullanım



Kompakt hijyenik tasarım, güvenilir görüntü işleme özelliği



Yüksek hızlı hatlarda maksimum algılama performansı

Dymond S

Dymond D
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Dymond 40/80/120/160
Dymond serisi çok yönlü X-Ray kontrol cihazları içerdiği 4 farklı model ile paketlenmiş ürünlerin büyük çoğunluğunu kontrol etmeyi sağlayacak özelliktedir. 800mm’ye kadar olan bant genişliği ile sekiz hattı eş zamanlı kontrol
etmeye imkan veren çok yollu çözümler sunar.


Büyükten küçüğe tüm ürün boyutları için ideal çözüm



Kolay ve sezgisel kullanım



Farklı arayüzler ile üretim prosesine kolay entegrasyon

Dymond 80

Dymond 120

Dymond 160

Dymond Bulk
Dymond Bulk X-Ray kontrol cihazı doğadan
üretim prosesine giren tüm dökme ürünlerin
kontrol edilmesini, yabancı cisimlerin tespit
edilerek ayrılmasını sağlar.


Kuruyemiş, kuru meyve, tahıllar gibi tüm
hammaddeler ve dökme ürünler için üstün
algılama performansı



Ürün ve makina güvenliği için maksimum
algılama hassasiyeti



Ağlara kolay entegrasyon için yüksek
performans arayüzler
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YABANCI
MADDE TESPITI
Rejektör Sistemleri
ve Test Parçaları
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Yabancı Madde Tespiti - Rejektör Sistemleri ve Test Parçaları
Rejektör Sistemleri
Minebea Intec, yabancı madde tespit çözümlerinin bir parçası olarak tespit edilen kontaminasyonun hattan güvenli
şekilde ayrılmasını garanti etmek için geniş bir yelpazede rejektörler sunmaktadır.
Konveyör uygulamaları için rejektör seçenekleri

İtici kollu ayırıcı

Üfleyici ayırıcı

Döner kollu ayırıcı

Düşen bantlı ayırıcı

Teleskopik ayırıcı

Çok yollu ayırma sistemi

Gerçek Proses Validasyonu
Gerçek proses validasyonu, yürüyen işlem sırasında
gerçek performans testi gerçekleştirmeyi sağlar.
Metal dedektörün en düşük hassasiyet sağlayan
merkez noktasından bir test parçası atılır ve test
edilir. Merkez noktası dışında tüm pozisyonlar hatalı validasyon sonucu verebilir. Tespit edilemeyen
test parçasının ürün akışından ayrılması için rejektör çıkışına bir ayırma ızgarası yerleştirilir.

Test parçası açıklığı

Test parçası tutucusu

Test Parçaları
Kalite yönetim sistemleri, yabancı madde tespit cihazlarının algılama performansının düzenli bir şekilde test edilmesini
gerektirir. Minebea Intec doğru ve tutarlı validasyon verileri toplayabilmek için çeşitli malzeme ve ebatlarda üretilmiş,
sertifikalı test parçaları sunmaktadır. Tüm test parçaları FDA onaylı malzemelerden üretilmiştir.
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KONTROL 		
TERAZILERI
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Kontrol Terazileri - In-Line Kontrol Terazileri

Kontrol terazileri, gıda ve diğer sektörlerde ürün ağırlığını ve tamlığını doğrulamak için birçok uygulamada kullanılmaktadır. Uygulamaya bağlı olarak doğruluk, akış hızı, hijyenik tasarım, yasal gerekliliklere uyum gereksinimleri değişkenlik
gösterebilir. Aynı zamanda, bir kontrol terazisinin hat konfigürasyonu ve ürünlerin hızlı ve sık değişimine ayak uydurması
gerekir. Minebea Intec, her biri bireysel gereksinimlere göre konfigüre edilebilen geniş bir kontrol terazisi portföyüne
sahiptir.
In-Line Kontrol Terazileri
Flexus®, Synus®, EWK, Econus®, Essentus® serileri, OEM Tartım Kiti ve WK Sınıflandırma Modülü ile 600 adet/dk’ya kadar
akış hızı için komple çözümler sunan, dayanıklı ve sağlam yapısı ile yüksek hızlarda doğruluk ve tekrarlanabilirliği garanti
eden kontrol terazileri
Flexus®
Flexus® hijyenik tasarım ile esneklik ve maksimum performansı birleştiren bir kontrol terazisidir. Paketlenmiş gıdalar için
sıkı hijyenik gereklilikler doğrultusunda tasarlanmıştır. Paketleme hatları ve içerdiği kritik kontrol noktalarında ürünler
arasında hızlı ve kolay geçiş ve değişen hat konfigürasyonuna uyum gereklidir. Flexus® kontrol terazisi bunu minimum
çaba ile sağlamaktadır.











EMFC yüksek hassasiyetli tartım
hücresi teknolojisi sayesinde yüksek
akış hızlarında maksimum hassasiyet
Kir barındırmayan açık konstrüksiyon
yapısı ile kolay temizlik imkanı
Çeşitli uygulamalar için optimize
edilmiş standart konfigürasyonlar
Ayarlanabilir ayaklar ile
değiştirilebilir geçiş yüksekliği
Farklı ürün boyutları ile uyumlu bant
genişlikleri
Opsiyonel olarak MID Tip onayı
Yüksek hızlı üretim hatları için 2.6m/s
kadar bant hızı sağlayan Highspeed
versiyon
Vistus® Metal Dedektör ile
entegrasyon imkanı

Synus®
Modüler ve konfigüre edilebilir tasarımı
ile tip onayı gerektiren uygulamalar da
dahil sayısız uygulamada kullanılabilir.








EMFC yüksek hassasiyetli tartım
hücresi teknolojisi sayesinde yüksek
akış hızlarında maksimum hassasiyet
250 adet/dk’ya kadar akış hızı
Çeşitli uygulamalar için optimize
edilmiş standart konfigürasyonlar
İlk kurulumdan sonra bile Vistus®
Metal Dedektörü ile entegrasyon
imkanı
Üretim hattında değişken durumlara
adaptasyon için ayarlanabilir
konveyör yüksekliği
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Kontrol Terazileri - In-Line & Hat Sonu Kontrol Terazileri

EWK CD VV
Gıda sektörü için tamamen kapalı kontrol terazisi çözümü,
IP65 koruma sayesinde hortumla yıkamaya bile uygundur.








EMFC yüksek hassasiyetli tartım hücresi teknolojisi
sayesinde yüksek akış hızlarında maksimum
hassasiyet
20kg’a kadar tartım kapasitesi
Opsiyonel olarak MID Tip onayı
600 adet/dk’ya kadar akış hızı
Opsiyonel %100 paslanmaz çelik versiyon
İlk kurulumdan sonra bile Vistus® Metal Dedektörü
ile entegrasyon imkanı

Econus®
Econus® dolum proseslerini optimize etmek ve tamlık
kontrolü için onay gerektirmeyen tartım uygulamalarında
ideal, ekonomik bir çözümdür. Açık boru şeklindeki konstrüksiyon kolay kontrol ve temizlik sağlar.





Maksimum akış hızı 120 adet/dk
Entegre öğrenme fonksiyonu ile mühendise ihtiyaç
olmadan hat operatörü tarafından, kolay ve hızlı
ürün değiştirme
IP54 koruma sınıfı (Opsiyonel olarak IP65)

Essentus®
Essentus® serisi kontrol terazileri hassas tartım ve paketlenmiş gıda maddeleri ve diğer ürünlerin tamlık kontrolü
için 4 temel model içerir - H Efficiency, L Efficiency, H Performance, L Performance.







21

Kolay kullanım
Dayanıklı konveyör teknolojisi
Çeşitli bant genişlikleri ve uzunlukları
Otomatik öğrenme fonksiyonu ile kolay
konfigürasyon (L/H Performance)
Geniş opsiyon seçimi (L/H Performance)
Otomatik hız ayarı (L/H Performance)

OEM Tartım Kiti
OEM Tartım Kiti, bir kontrol terazisini sisteminize veya
makinenize entegre etmek için yüksek kaliteli komponentler sunmaktadır.





Mevcut hatta, sisteme veya makineye kolay
entegrasyon
Mükemmel fiyat performans oranı
Hassas ölçüm sonuçları ve yüksek işlem hızı
120 adet/dk’ya kadar akış hızı

WK Sınıflandırma Modülü
WK Sınıflandırma Modülü, sınıflandırma fonksiyonlu otomatik statik
tartım ve dinamik proses içi kalite kontrolü için kullanılır.




7kg’a kadar tartım kapasitesi
100 ürün hafızası
27 adet/dk’ya kadar akış hızı

Hat Sonu Kontrol Terazileri
Başlıca gıda, kimya ve inşaat malzemeleri sektörleri için hat sonunda tamlık
kontrolü, hacimli torbaların ve kapların tartımını da içeren pek çok uygulama için
geniş portföyde kontrol terazisi.
EWK WS 30/60kg
EWK serisi iyi bilinen EMFC load cell teknolojisini kullanan yüksek
hassasiyetli kontrol terazisi serisidir.




30kg ve 60kg tartım kapasitesi ve farklı boyutlarda tartım konveyörü
Yüksek akış hızı ile kombine edilmiş yüksek hassasiyet
Opsiyonel MID Tip onayı
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ENDÜSTRIYEL
TERAZILER
Tezgah ve Zemin Terazileri
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Endüstriyel Teraziler - Tezgah ve Zemin Terazileri

Minebea Intec, üretim prosesi boyunca güvenilir tartım
uygulamaları için yenilikçi ürün ve çözümler sunuyor. Geniş bir
aralıkta yer alan endüstriyel tezgah ve zemin terazileri, bağlantılı
cihaz ve aksesuarları 0.001g - 3,000kg aralığında hijyenik ve Ex
alanlar da dahil olmak üzere kullanım amacına uygun tartım
çözümlerinin konfigürasyonuna imkan sağlıyor.
Minebea Intec’in endüstriyel tartım sektöründeki uzun yıllara uzanan tecrübesi, “Alman Kalitesi” ile üretilen dayanıklı ve
hassas terazileri, yalnızca üretim hızına ve hassasiyet ihtiyacına destek vermekle kalmıyor, aynı zamanda uzun yıllar doğru,
stabil ve tekrarlanabilir sonuçlar almayı da garanti ediyor.
Sonuç olarak;







Tartım ve tamlık kontrolü
Sınıflandırma, ayırma ve sayım
Reçete yönetimi, dolum ve formülasyon
Stok kontrolü, üretim hacmi ve nihai ürün miktarı tespiti
Yükleme ve sevkiyat
Üretim prosesinin istatistiksel kontrolü gibi uygulamalarda
her zaman, her gereksinime cevap verecek en doğru ve
güvenilir ölçümler garanti ediliyor.

En iyi ürünümüz kalite
Müşterilere Premium kalitede ürünler teslim etmeyi amaçlıyoruz.
Bunu sağlamanın yolu kalite standartlarını düzenli ve sürekli olarak
kontrol etmekten geçiyor. Üretim prosesi sonunda her bir cihaz
gelişmiş ve detaylı bir test programına tabi tutuluyor. Dahili ürün
kontrolleri sürekli olarak gerçekleştiriliyor. Minebea Intec üretim
tesislerinin yönetim sistemleri DIN EN ISO 9001 gerekliliklerini
karşılıyor.
Signum® Serisi Tezgah Terazileri
Signum® serisi birçok sektör için kompakt tartım
çözümleri sunmak üzere tasarlanmıştır. Serideki
teraziler “strain-gauge” veya elektromanyetik kuvvet
kompanzasyonu teknolojisine sahiptir.
Hassasiyet ihtiyacına bağlı olarak Supreme, Advanced
ya da Regular modeller arasında seçim yapılabilir. Aynı
zamanda Signum® serisi










Farklı uygulamalar için kullanımı kolay üç ayrı gösterge
IP43 veya IP65 koruma sınıfı
Çeşitli gövde malzemesi, paslanmaz çelik gibi
0.6kg’dan 65kg’a kadar farklı tartım kapasiteleri
0.001g’dan 10g’a kadar farklı hassasiyet seçenekleri
Çeşitli tasarım ve boyutlarda platformlar
Onaylı modeller, Ex-Proof çözümler
Farklı interface seçenekleri
Geniş aksesuar ve opsiyon seçenekleri de sunar.
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Endüstriyel Teraziler - Tezgah ve Zemin Terazileri

Signum® Regular




Standart “strain-gauge” tartım sistemi
Yüksek seviyede aşırı yük koruması
35,000d çözünürlük

Signum® Advanced




Mekatronik “strain-gauge” tartım sistemi
Elektronik kompanzasyon sayesinde yüksek
hassasiyetli ve ekonomik çözümler
80,000d veya 150,000d’e kadar çözünürlük

Signum® Supreme





Monolitik EMFC tartım sistemi
Ürün kayıplarını önleyen ve karlılığı artıran
hassas ölçümler
Dahili motorize kalibrasyon ağırlığı sayesinde
her zaman doğru tartım
350,000d veya 620,000d’e kadar çözünürlük

Combics® Serisi Tezgah ve Zemin Terazileri
Combics® serisi tezgah ve zemin terazileri
hassasiyeti ve çok yönlülüğü birleştirmektedir.
Tüm platformlar kanıtlanmış hassas “straingauge” teknolojisi ile donatılmıştır ve bazı
modellerde yüksek çözünürlüklü elektromekanik
kuvvet kompanzasyonlu tartım sistemleri
bulunmaktadır.
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Çeşitli uygulamalar için kullanımı kolay üç
farklı gösterge
Paslanmaz çelik veya boyalı gövde
3kg’dan 3t’a kadar çeşitli tartım kapasiteleri
0.05g’dan 200g’a kadar farklı hassasiyet
seçenekleri
Çeşitli tasarım ve boyutlarda platformlar
Onaylı modeller, hijyenik veya Ex-Proof
çözümler
Geniş aksesuar ve opsiyon seçenekleri

Uygulama Programları
Sayım, % Tartım, Ağırlık Kontrolü, Toplam gibi çeşitli
gereksinimler için uygulama programları
Interface Seçenekleri
Mevcut sistemlere optimum bağlantı ve entegrasyon için
RS232, RS485/422, Analog 4–20 mA, Dijital I/O, Profibus
DP, Ethernet TCP/IP
Combics® Yüksek Hassasiyetli Teraziler
Combics® serisinin yüksek hassasiyetli komple terazileri
hassasiyet ve kolay kullanım kavramlarını bir araya
getirmektedir. Sağlam, yüksek hassasiyetli tartım
platformları güvenilir tartımı temin eder ve ürün
kayıplarını azaltır. Çeşitli interface seçenekleri ile kayıt
ve veri dokümantasyonu için optimum entegrasyon
sağlar.








Çeşitli uygulamalar için kullanımı kolay iki farklı
gösterge
Paslanmaz çelik gösterge ve tartım platformu,
galvanize çelik gövde
16kg - 300kg aralığında 5 ayrı tartım kapasitesi
0.1g’dan 20g’a kadar farklı hassasiyet seçenekleri
Çeşitli tasarım ve boyutlarda platformlar
Tip onaylı modeller
Geniş aksesuar ve opsiyon seçenekleri

Midrics® Serisi Tezgah ve Zemin Terazileri
Midrics® serisi uzun kullanım ömrüne sahip olmasının yanı
sıra, dayanıklı ve kolay temizlenebilir özellikleri ile gıda,
ilaç, kozmetik, kimya, elektronik ve metal endüstrilerinde kalite kontrol ve endüstriyel tartım uygulamaları için
komple teraziler sunuyor.











Kullanımı kolay 2 farklı gösterge
IP65 veya IP67/IP68 koruma sınıfı
Paslanmaz çelik veya boyalı gövde
3kg’dan 3t’a kadar çeşitli tartım kapasiteleri
0.2g’dan 200g’a kadar farklı hassasiyet seçenekleri
Çeşitli tasarım ve boyutlarda platformlar
Tip onaylı modeller
3,000d’den 15,000d’e kadar çözünürlük
Çeşitli interface seçenekleri
Geniş aksesuar ve opsiyonlar
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Endüstriyel Teraziler - Tezgah ve Zemin Terazileri

Endüstriyel Zemin Terazileri ve Tartım Platformları
Endüstriyel zemin terazileri son derece büyük platformları ile
tüm sektörlerde ağır ve hacimli yüklerin tartımı için uygundur.
Zemin terazileri, Combics® ve Midrics® zemin terazilerinin yanı
sıra IF Flat-Bed terazileri ve IU palet terazilerini de içerir.
IF Serisi Platform Terazileri
IF Flat-Bed Platform terazileri, olabilecek en alçak zemin seviyesinde kullanım için geliştirilmiştir. Üretim prosesinde güvenilir
tartım ve hijyenik çözümlerin gerekli olduğu her noktada kullanılabilecek yüksek kaliteli, çok yönlü ve mobil tartım cihazlarıdır.









Kullanıcıya özel üretim çözümleri
Farklı malzeme seçimleri ve yüzey özellikleri
Tip onaylı modeller, hijyenik veya Ex-Proof çözümler
IP65, IP68 veya IP69 koruma sınıfları
30,000d’e kadar ve Tip onaylı modellerde 2x3,000e’ye
kadar çözünürlük
150kg’dan 3t’a kadar çeşitli tartım kapasiteleri
5g’dan 1kg’a kadar farklı hassasiyet seçenekleri
Çeşitli tasarım ve boyutlarda platformlar
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Kullanıcıya Özel Tasarımlar
Standart IF Platform Terazisi



Alan tasarrufu için düşük platform yüksekliği ve minimum
eğimli kısa rampa
Diğer opsiyonların yanı sıra yükleme koruması, ek taşıma
kolları ve tekerlekler

Pnömatik Kaldırma Mekanizmalı IF Platform Terazisi




Sabit kullanım için ideal çözüm
Terazinin ve zeminin tamamen temizlenebilmesi için
kaldırma mekanizmalı platform
Diğer opsiyonların yanı sıra ikinci bir rampa veya tek kişi
tarafından kullanım

Tekerlekli IF Platform Terazisi



Taşınabilir tekerlekli versiyon sayesinde bir kişi tarafından
yer değiştirme ve kolay temizlik imkanı
Diğer opsiyonların yanı sıra yükleme koruması ve
yönlendirme kolu

IU Serisi Palet Terazileri
IU serisi içerdiği 48 model seçeneği ile her zaman tüm endüstriyel gerekliliklere uygun çözüm sunmaya imkan veriyor. IU serisi
birçok opsiyonel özellik de sunuyor.








Paslanmaz çelik veya galvanize çelik gövde
Ex-Proof çözümler
IP65 veya IP68 koruma sınıfı
15,000d - 30,000d aralığında, 1x3,000e ve 2x3,000e
çözünürlük seçimi
300kg’dan 3t’a kadar çeşitli tartım kapasiteleri
10g’dan 1kg’a kadar farklı hassasiyet seçenekleri
Opsiyonel plakalar

Yüksek Hassasiyetli IS Tartım Platformları
IS yüksek hassasiyetli tartım platformları dayanaklı tasarımı,
yüksek seviyede aşırı yük koruması ile birleştirir. Sonuç olarak
IS platformlar tüm sektörlerde hassas tartımı kolaylaştırmakla
kalmaz aynı zamanda 300kg’a kadar çeşitli tartım uygulamaları,
yasal metrolojide Tip onaylı kullanım, hijyenik tartım, potansiyel
patlama ortamlarında tartım gibi çeşitli gereksinimler için doğru terazinin seçimine de imkan verir.






Monolitik tartım sistemi
640,000d’e varan çözünürlük
Tek tuşa basılarak otomatik kalibrasyon ve isoTEST
Yüksek hızda veri çıktısı sağlayan RS485 interface
Standart IP koruma seviyeleri IP43|IP44|IP65|IP67
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Endüstriyel Teraziler - Ex Çözümler

Ex-Proof Teraziler
Potansiyel olarak patlama riski olan ortamlarda güvenle
kullanılabilecek cihazlar için güvenlik seviyeleri lokal
güvenlik gerekliliklerine uygun olmalıdır. Endüstriyel
sektörün güvenilir tedarikçisi Minebea Intec, IECEx, ATEX,
NEC, CEC ve NEPSI gibi uluslararası onaylara, potansiyel
patlama riskli ortamlarda güvenli şekilde kullanılabilen
geniş bir tezgah ve zemin terazisi portföyüne sahiptir.
Teraziler Ex Zone 1 ve 21 veya Zone 2 ve 22 Ex-Proof
ortamlarda kullanıma uygundur.
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Ex-Proof Versiyonları Bulunan Tezgah ve Zemin Terazileri
Combics® Serisi Tezgah ve Zemin Terazileri
Maksimum esneklik sunan hassas, çok yönlü ve modüler
tasarımlı teraziler. Ex-Proof çözümler için uygun indikatör
ve platformlar

Signum® Serisi Tezgah Terazileri
Çeşitli sektörler için EMFC teknolojisi ile
maksimum hassasiyet sağlayan kompakt
teraziler.

IF Serisi Platform Terazileri
Ağır ve hacimli ürünlerin tartımı için
yüksek kaliteli, esnek, taşınabilir,
Ex-Proof ortamlara uygun platform
terazileri

IU Serisi Palet Terazileri
Güvenilir ve çok yönlü Ex-Proof palet
tartım terazileri

IS Tartım Platformları
Hassas endüstriyel tartım uygulamaları için Ex-Proof platformlar
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Proses Yazılımları

Tezgah ve zemin terazilerinin, kontrol terazilerinin ve yabancı madde tespit sistemlerinin üretim hatlarına güvenli bir
şekilde entegrasyonu için sürekli güncellenen ve geliştirilen, yenilikçi yazılım programları mevcuttur.
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SPC@Enterprise
İstatistiksel proses kontrol için tasarlanmış yazılımın güncel
sürümü çeşitli avantajlar sunuyor.





Minebea Intec cihaz ve sistemlerine ve diğer tedarikçi
cihazlarına uygulanabilen etkin ağ bağlantısı
Güçlü izleme programı sayesinde hızlı proses kontrolü
Üretim ve kalibrasyon istatistiklerinin kolay
oluşturulması
Basit veri yedekleme ile düşük veri kaybı riski

ProRecipe XT®
Birçok sektörde kullanılan yetenekli reçete yönetim
yazılımı güvenilir prosesi garanti eder.
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Reçete prosesleri için sezgisel kontrol ve izleme
Üretim sistemine esnek entegrasyon
İzlenebilir ürün kalitesi temini
İlaç sektörünün validasyon gerekliliklerine uyum
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Load Cell’ler -Tank ve Silo Tartımı

Load Cell nedir?
Load Cell’ler kütle tespiti için kullanılır. Numune tarafından uygulanan ağırlık kuvveti load cell tarafından elektriksel bir
sinyale dönüştürülür. Bu nedenle load cell bir elektronik terazinin en önemli bileşenidir. Her elektronik teraziye tartım
değerini tespit eden bir load cell entegre edilmiştir.
En yaygın kullanılan teknolojilerinden biri Strain Gauge teknolojisidir. Analog bir load cell çelik veya alüminyumdan yapılmış bir ölçüm elementi (spring body) içerir, üstüne strain gauge (Wheatson Bridge) monte edilmiştir. DMS load cell’ler
en yaygın kullanılanlarıdır, ancak tartım teknolojisinde ağırlık tespiti için kullanılan başka teknolojilerde mevcuttur, EMFC
elektromanyetik kuvvet kompanzasyonu gibi, bu yöntemde kütle tespiti sürtünme kaybı olmadan gerçekleştirilir. Load
cell’ler genel olarak endüstriyel üretimde dolum sistemlerine, tartım silolarına veya seviye kontrolü için tanklara monte
edilir.

Özel Uygulamalar
Ex Çözümler
Minebea Intec, tehlikeli alanlarda tank ve siloların tartımı için ATEX, FM, GOST, NEMA ve UL onaylı sertifikalar içeren load
cell’ler, transmitter’ler, indikatörler, kontrolörler ve aksesuarlar içeren geniş bir ürün porföyüne sahiptir.
Yüksek Kapasiteli Tartım
Dış mekan silolarının tartımı söz konusu olduğunda, mekanik stabilite ve güvenlik en belirleyici faktördür. Minebea Intec
büyük siloların tartımında uzun yıllara dayanan tecrübesi ile kuvvetli rüzgar ve depremlere maruz kalan alanlarda bile
tartım için 520 tona kadar yüksek kapasiteli load cell’ler ve montaj kitlerini içeren geniş bir ürün portföyü sunuyor.
Dijital Çözümler
Bu teknoloji sayesinde tartım sistemleri daha hızlı devreye alınabilir, tamamen izlenebilir ve daha verimli kullanılabilir.
PR 6204 Pendeo® Process load cell’lerin içerdiği Dijital Destek Teknolojisi (Digital Assistance Technology DAT)




Kolay, hızlı montaj ve devreye alma
Hızlı servis ve bakım
Yüksek ekipman etkinliği sağlar.

Hijyenik Tank Tartımı
Ürün kontaminasyonunun potansiyel bir risk olduğu gıda, içecek ve ilaç sektörlerinde tank ve siloların tartımında hijyenik
tasarım gerekliliği ön plandadır. Minebea Intec EHEDG gerekliliklerine uygun olarak tasarlanmış tank ve silo tartım çözümleri sunar.
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Load Cell’ler -Tank ve Silo Tartımı

Load Cell’ler-Tank ve Silo Tartımı
Proses bunkerlerinin, tank ve siloların dolum seviyelerini ve içerik ağırlıklarını belirlemek için çeşitli teknolojiler mevcuttur.
Bunlar arasında tartım teknolojisi tankın şeklinden ve içerdiği malzemenin özelliklerinden bağımsız olarak en güvenilir
sonucu verir. Minebea Intec en küçük proses tanklarından, oldukça büyük dış alan silolarına kadar her türden tank ve
silonun tartımı için geniş bir portföyde komponentler sunmaktadır.

PR 6251 PanCake® Seviye Sensörü
Bilinen klasik seviye sensörlerine
alternatif olarak düşük hassasiyetli
silo tartımı için ultra-flat load cell





500kg’dan 16t’a kadar çeşitli
tartım kapasitesi
L %0.5 doğruluk sınıfı
25 – 35mm montaj yüksekliği
PR 6051 Montaj Kiti ve
aksesuarları ile

PR 6204 Pendeo® Process Dijital Load
Cell
Maksimum hassasiyet ve uzun
kullanım ömrü için dijital tartım
teknolojisine sahip load cell




2t’dan 50t’a kadar çeşitli tartım
kapasitesi
C3 %0.015, C6 %0.008 doğruluk
sınıfı
PR 6001, PR 6143, PR 6144, PR 6145
Montaj Kiti ve aksesuarları ile

PR 6202 Basma Tipi Load Cell
Tank ve silo tartımı için hijyenik
tasarım load cell




1t’dan 50t’a kadar çeşitli tartım
kapasitesi
C1 %0.03 doğruluk sınıfı
PR 6002 Montaj Kiti ve
aksesuarları ile

PR 6211 Kompakt Basma Tipi Load Cell
Kompakt yapısı ile düşük montaj
yüksekliği sağlayan load cell





30kg’dan 300kg’a kadar çeşitli
tartım kapasitesi
D1 %0.05 doğruluk sınıfı
Oldukça geniş sıcaklık aralığı
PR 6011, PR6012 Montaj Kiti ve
aksesuarları ile

PR 6212 Kompakt Basma Tipi Load Cell
Maksimum korozyon direnci sağlayan
load cell





Inteco® Basma Tipi Load Cell
Tank ve silo tartımı için çok yönlü,
yenilikçi tartım. Connexx® konvertör
ile dijital tartım çözümü





500kg’dan 75t’a kadar çeşitli
tartım kapasitesi
D1 %0.04, N %0.04, C3 %0.015, C6
%0.008 doğruluk sınıfı
Ex-Proof versiyon
PR 6001, PR 6143, PR 6144,
PR6145 Montaj Kiti ve
aksesuarları ile

PR 6241 S-Basma Tipi Load Cell
Proses tanklarının hassas tartımı için
load cell





100kg’dan 5t’a kadar çeşitli
tartım kapasitesi
D1 %0.04, C3 %0.015, C6 %0.008
doğruluk sınıfı
Ex-Proof versiyon
PR 6041, PR 6043, PR 6044
Montaj Kiti ve aksesuarları ile

PR 6246 S-Çekme Tipi Load Cell
Dozajlama uygulamaları için ultra
yüksek hassasiyetli load cell
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500kg’dan 10t’a kadar çeşitli
tartım kapasitesi
C1 %0.04, L %0.25 doğruluk sınıfı
180 OC’ye kadar yüksek sıcaklık
versiyonu
PR 6012 Montaj Kiti ve
aksesuarları ile

100kg’dan 3t’a kadar çeşitli
tartım kapasitesi
D1 %0.04, C3 %0.015, C6 %0.008
doğruluk sınıfı
Ex-Proof versiyon
PR 6046 Montaj Kiti ve
aksesuarları ile

PR 6207 Bending Beam Load Cell
Proses tanklarının tartımı, bant ve
platform terazileri için load cell

MP 76 S-Çekme Tipi Load Cell
Asılı proses tanklarının tartımı için
load cell








10kg’dan 200kg’a kadar çeşitli
tartım kapasitesi
D1 %0.05, C3 %0.017 doğruluk
sınıfı
PR 6007 Montaj Kiti ve
aksesuarları ile




60kg’dan 5t’a kadar çeşitli tartım
kapasitesi
N %0.03, C3 %0.025 doğruluk
sınıfı
PR 96 Swivel Bearing Kit ve
aksesuarları ile

Contego® Tartım Modülü
Tank ve silo tartımı için hijyenik
tasarımlı tartım modülü

MP 77 Bending Beam Load Cell
Platform terazileri, tank ve silo
tartımı için load cell









100kg’dan 2t’a kadar çeşitli
tartım kapasitesi
D1 %0.04, C3 %0.015 doğruluk
sınıfı
Ex-Proof versiyon
PR 6041 Montaj Kiti ve
aksesuarları ile

Novego® Tartım Modülü
Tank ve silo tartımı için hijyenik
tasarımlı tartım modülü





125kg’dan 2t’a kadar çeşitli
tartım kapasitesi
C3 %0.015 doğruluk sınıfı
Ex-Proof versiyon
PR 6061 Montaj Kiti ve
aksesuarları ile

PR 6246 S-Çekme Tipi Load Cell
Proses tanklarının hassas tartımı
ve yüksek hassasiyetli batch
uygulamaları için load cell





100kg’dan 5t’a kadar çeşitli
tartım kapasitesi
D1 %0.04, C3 %0.015 doğruluk
sınıfı
Ex-Proof versiyon
PR 6046 Swivel Bearing Kit ve
aksesuarları ile




10kg’dan 500kg’a kadar çeşitli
tartım kapasitesi
C3 %0.02 doğruluk sınıfı
MP 97 Montaj Kiti ve aksesuarları
ile

MP 58-58T Shear Beam Load Cell
Ekonomik tank tartım çözümü için
load cell





91kg’dan 2268kg’a kadar çeşitli
tartım kapasitesi
C3 %0.02 doğruluk sınıfı
Ex-Proof versiyon
MP 92, MP 93, MP 94 Montaj Kiti
ve aksesuarları ile

MP 79-79T Square Beam Load Cell
Ekonomik tank tartım çözümü için
load cell





227kg’dan 5099kg’a kadar çeşitli
tartım kapasitesi
C3 %0.02 doğruluk sınıfı
Ex-Proof versiyon
MP 92, MP 93, MP 94 Montaj Kiti
ve aksesuarları ile
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Load Cell’ler - Platform Tipi ve Kamyon Kantarı

Load Cell’ler-Platform Tipi
Tezgah üstü terazilere, sayım terazilerine ve kontrol terazilerine entegrasyon için ideal,
7.5kg’dan 500kg’a kadar yük aralıkları ve 800mmx800mm’ye kadar platform boyutları
için uygun Single Point Load Cell’ler

PR 40 Single Point Load Cell
Tezgah, zemin terazileri ve kontrol terazileri için
load cell




7.5kg’dan 30kg’a kadar çeşitli tartım kapasitesi
C3 %0.02 doğruluk sınıfı
350mmx350mm platform boyutuna kadar

PR 43 Single Point Load Cell
Tezgah, zemin terazileri ve kontrol terazileri için
load cell




15kg’dan 100kg’a kadar çeşitli tartım
kapasitesi
C3 %0.02 doğruluk sınıfı
600mmx600mm platform boyutuna kadar

PR 47 Yüksek Kapasiteli Single Point Load Cell
Zemin ve kontrol terazileri için load cell




100kg’dan 500kg’a kadar çeşitli tartım
kapasitesi
C3 %0.02 doğruluk sınıfı
800mmx800mm platform boyutuna kadar

MP 55 Single Point Load Cell
Komple paslanmaz çelik platform tipi load cell
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11kg’dan 200kg’a kadar çeşitli tartım kapasitesi
C3 %0.02 doğruluk sınıfı
Ex-Proof versiyon
600mmx600mm platform boyutuna kadar

Load Cell’ler-Kamyon Kantarı
Minebea Intec tarım, atık yönetimi ve diğer birçok sektörde kamyon kantarı uygulamaları
için güvenilir ürün ve çözümler sunar. Ürün portföyü, yüksek kaliteli load cell’ler, kurulum
çözümleri için montaj kitleri ve tartım elektroniklerini kapsar.

PR 6221 Analog ve Dijital Kamyon Kantarı Load Cell’i
Kamyon kantarı için uzun kullanım ömürlü load cell.
Connexx® konvertör ile dijital tartım çözümü





20t’dan 75t’a kadar çeşitli tartım kapasitesi
C3 %0.015, C4 %0.012 doğruluk sınıfı
Ex-Proof versiyon
PR 6021 Montaj Kiti ve aksesuarları ile

PR 6224 Pendeo® Truck Load Cell
Kamyon kantarı için dijital load cell




25t’dan 50t’a kadar çeşitli tartım kapasitesi
C3 %0.015, C6 %0.008 doğruluk sınıfı
PR 6021 Montaj Kiti ve aksesuarları ile
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Elektronik Üniteler

Minebea Intec, her biri kullanıcı ihtiyaçları ve uygulamaları göz önünde bulundurularak geliştirilmiş, basit tartım işlerini
yerine getiren terazi indikatörlerinden farklı iletişim seçenekleri sunan transmitterlere ve tartım proseslerinin otomasyonu
için programlanabilen terminallere kadar çok çeşitli elektronik üniteler sunmaktadır.

PR 5230 Proses Transmitter
Ağırlık değerlerinin hassas, hızlı ve güvenilir işlenmesi için proses
transmitteri
 RS422/485, RS232, Ethernet TCP/IP, Modbus TCP Protokol ile
haberleşme
 Tartım ve EasyFill® uygulamaları
 IP66 koruma sınıfı

CSD 892 Tartım Transmitteri
Tank ve silo tartımı için tartım transmitteri
 Kolay kullanım için konfigüre edilebilir ekran
 Ek uygulamaya gerek kalmadan basit dozajlama özelliği
 Entegre RS422/RS485 haberleşme opsiyonu
 USB ile kolay konfigürasyon

PR 5211 Fieldbus Transmitter
Tank ve silo terazilerinin PLC’ye Profibus veya analog 0/4...20mA output ile
bağlantısı için Fieldbus transmitter
 Profibus DP ve RS232 ile haberleşme
 Tartım uygulaması
 IP20 koruma sınıfı

PR 5220 Ethernet Transmitter
Tank ve silo terazilerinin Ethernet TCP/IP arayüzü ile bağlantısı için
Ethernet transmitter
 Ethernet TCP|IP, Modbus TCP Protokol, Analog Çıkışı 0/4...20mA ile
haberleşme
 Tartım ve EasyFill® uygulamaları
 IP30 koruma sınıfı

MP 26 Dijital Transmitter
Tek terazi için basit tartım transmitteri
 DIN ray montajı
 MP 26/10 PC-Engineering Aracı ile direkt kalibrasyon ve konfigürasyon
 IP20 koruma sınıfı

MP 20 Analog Transmitter
Multi-Head tartım uygulamaları için analog transmitter
 Phoenix DIN ray modülü ile kolay montaj
 Kolay kalibrasyon
 IP40 koruma sınıfı
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Maxxis 5 Proses Kontrolörü
Yenilikçi tartım kontrolörü Maxxis 5, çok bileşenli dozajlamadan tek bileşenli doluma,
sayımdan araç tartımına kadar çok çeşitli uygulamalar için uygun çözümler sunar.
Çeşitli interface seçenekleri her tartım çözümüne uyumlu olmasını sağlar, tek başına
programlanabileceği gibi gelişmiş yazılım uygulamaları ile de desteklenir.






Dört terazi bağlantısı
Çeşitli interface opsiyonları:
Ethernet TCP|IP, Modbus TCP, Profibus DP, DeviceNet, ProfiNet, Ethernet/IP ve USB
Özel gereksinimlere uyum için IEC61131 ile uyumlu programlanabilme özelliği
Tartım, dolum ve dozajlama, formülasyon, dolum seviyesi kontrolü uygulamaları için
Masaüstü veya pano içi kullanım

Maxxis 4 Proses Kontrolörü
Maxxis 4 hassasiyet, bağlantı ve fonksiyonelliği birleştiren, birçok uygulama için
kullanılabilen programlanabilir bir tartım kontrolörüdür. Basit tartım işleminden tek
bileşenli doluma, kompleks dozajlama uygulamalarına varana kadar tüm modern
otomasyon proseslerini zahmetsiz ve güvenilir şekilde kontrol eder.





Analog ve dijital teraziler ve Minebea Intec dijital load cell’ler ile bağlantı
Çeşitli interface opsiyonları:
Ethernet TCP|IP, Modbus TCP, Profibus DP, DeviceNet, ProfiNet, Ethernet/IP ve USB
Özel gereksinimlere uyum için IEC61131 ile uyumlu programlanabilme özelliği
Tartım, dolum ve dozajlama, formülasyon, dolum seviyesi kontrolü uygulamaları için

CSD 912 & 918 Tartım Kontrolörü
Dozajlama ve dolum uygulamaları için tartım kontrolörü






Dokunmatik ekran
Tartımdan dozajlamaya çeşitli fonksiyonlar
Grafiksel tartım veri analizi
Entegre RS485 ve 4…20mA analog output haberleşme opsiyonu
RS232 ile kolay konfigürasyon

CSD 903 Tartım İndikatörü
Tank ve silo tartımı için tartım indikatörü
 7 dijitli ekran
 Ek uygulamaya gerek kalmadan basit dozajlama özelliği
 Entegre RS485 ve 4…20mA analog output haberleşme opsiyonu

PR 5410 - X3 Tartım İndikatörü
Tank ve silo tartımı için tartım indikatörü
 Yüksek hassasiyette hızlı veri işleme
 Opsiyon kartları ile haberleşme seçenekleri
 EasyFill® aplikasyonu ile dozajlama
 Global Remote Servis fonksiyonu
 Opsiyonel olarak dijital ve analog I/O seçenekleri
 IP30 koruma sınıfı

MP 30 Dijital Tartım İndikatörü
Tank ve silo tartımı için dijital tartım indikatörü
 Opsiyonel olarak RS232 ve RS485 ile haberleşme
 3 dijital input, 2 dijital output
 IP20 koruma sınıfı

40

Ex ve Hijyenik Çözümler

Ex Çözümler
Tehlikeli ortamlarda tartım ve kontrol çözümleri talep edildiğinde güvenli
cihazlara ihtiyaç duyulur. Minebea Intec bu ihtiyaca uygun Ex Sertifikalı cihaz,
komponent ve çözümler sağlamanın yanı sıra tartım ve kontrol cihazının
beklenen hassasiyet ve performansı sağlaması için gerekli mühendislik desteğini
de sunar.
Ex Ortamlar için,
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Load Cell’ler ve Aksesuarlar
Zemin ve Tezgah Terazileri
Tartım Terminalleri
Metal Dedektörler

Hijyenik Çözümler
Hijyenik tasarım prensibi malzemelerin, yüzeylerin ve yapı elemanlarının kapsamlı temizliğini sağlamak için tasarımları
optimize etmeye dayanır. Hijyenik tasarım birçok sektörde ürün kalitesini ve güvenliğini sürdürülebilir şekilde artırmayı
desteklemektedir.
Minebea Intec özellikle gerekliliklerinin çok sıkı olduğu ilaç, gıda ve sağlık sektörlerinde hijyen kriterlerinin karşılanması,
üretimin kaliteli ve güvenli olmasını sağlamak için hijyenik tasarıma sahip endüstriyel teraziler, kontrol terazileri ve load
cell’ler sağlamaktadır.
Hijyenik çözümler arasında





3kg’dan 3t’a kadar tartım çözümleri sunan Endüstriyel Teraziler
1kg’dan 7kg’a kadar Otomatik Kontrol Terazileri
Kolay temizlik sağlayan, polisajlı paslanmaz yüzeyli, kaldırma mekanizmalı IF Flat-Bed Tartım Platformu
Özel paslanmaz çelik malzeme ile üretilmiş veya hermetik olarak komple kapatılmış Load Cell’ler yer almaktadır.
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SERVIS &
DESTEK
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Servis & Destek

Ürün ve çözümlerimizin kullanım ömürleri boyunca arkasında duruyor, doğru cihaz seçimi için destek sağlamaktan,
upgrade yapmaya, yenileme ve kullanıcı eğitimine kadar her konuda müşterilerimizin yanında yer alıyoruz.
Mühendislik Destek Hizmetleri
En uygun çözümlerin sağlanması için
 Uygun ürün ve çözümlerin gerekli performans, doğruluk ve maliyete uygun olarak seçimi için danışmanlık
 Ürün ve çözümlerimizin, üretim ekipmanlarınıza, montaj veya üretim hattınıza entegrasyonu için tasarım desteği
 Özelleştirme, bireysel ihtiyaçlarınıza uygun cihaz ve çözüm tasarımı
Devreye Alma Hizmetleri
Cihaz performansı ve zamanında üretime başlamayı temin etmek için
 Mekanik ve elektriksel montaj, devreye alma çalıştırma ve kullanım talimatı
 Ekipman kalibrasyonu veya yasal metroloji standartlarına göre doğrulama
 Ekipman kalifikasyonu (IQ/OQ)
Bakım ve Onarım Hizmetleri
Ekipman varlığını ve performansını garanti etmek için
 Yasal metroloji ve ölçüm standartlarına göre ekipman doğrulaması ve kalibrasyon
 Ekipmanların varlığının ve performansının korunması için önleyici bakım
 Tamir hizmetleri, müdahale süresini garanti eden servis sözleşmeleri
 Uzaktan servis desteği
Güncelleme Hizmetleri
Ekipman yaşam süresini uzatmak ve performansını artırmak için
 Donanım ve yazılım için güncellemeler
 Ekipman yenileme
Eğitim Hizmetleri
Personel yeteneğini artırmak için
 Günlük kullanım ve/veya tamir için kullanıcı eğitimi
 Yönetmelik ve teknolojiler ile ilgili bilgi sağlayan seminerler
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Häfner Gewichte, 1933 yılında kuruluşundan bu yana çeşitli
uygulamalar için miligramdan tonlara varan aralıkta,
hassasiyeti ve kalitesi Dünya genelinde bilinen kütleler
üretmektedir. Dünya genelinde hizmet veren, güvenilirliği
ve kalitesi ile tanınan Häfner Gewichte ISO 9001:2015
standardına göre belgelendirilmiş global bir tedarikçidir.

Orijinalinde teraziler ile beraber tartım cihazları olarak kullanılan kütleler, bugün terazilerin ve kuvvet ölçüm cihazlarının ayar,
kalibrasyon ve testleri için kullanılmaktadır. Elektronik load
cell’lerin doğruluk ve hassasiyetindeki sürekli artış kütlelere talebi de artırmaktadır. Modern kütle üretiminde ileri teknolojinin
kullanımı Häfner firmasının lider konumunun temellerini oluşturmaktadır. Dahası Häfner MASSCAL kalibrasyon laboratuvarı Alman Akreditasyon Kurumu (DAkkS) tarafından akredite edilmiştir
ve Alman Kalibrasyon Servisi (DKD)’nin bir üyesidir.
Si KG Yeni Kilogram
Doğal Silikon Küreden Üretilmiş Yeni Kilogram
Diğer maddeler ile karşılaştırıldığında malzeme özelliği, dayanıklılık ve kullanım kolaylığı ile silikon uygunluğu kanıtlanmış bir
maddedir. Üretim prosedürü, kullanım, depolama, taşıma, temizlik ve metrolojik özellikler PTB’de geliştirilmiş ve test edilmiştir.
E0 Primer ve Sekonder Kütle Standartları
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Ulusal kütle standardı olarak ve/veya 50kg’a kadar ulusal
kütle skalası için
E1 sınıf kütle standartlarının kalibrasyonu için

E1 Referans Kütle Standartları ve Ağırlıklar




1,000,000 digit terazilerin kalite güvence gereği ayar, test
ve kalibrasyonu için
OIML R111’e göre E2 sınıf kütlelerin kalibrasyonu için
Kütle komparatörleri ile yüksek hassasiyetli tartım ve
karşılaştırma tartımı için

E2 Hassas Kütleler




1,000,000 digit I. sınıf terazilerin kalite güvence gereği ayar,
test ve kalibrasyonu için
OIML R111’e göre F1 ve F2 sınıf kütlelerin kalibrasyonu için
Kütle komparatörleri ve I. sınıf teraziler ile tartım ve
karşılaştırma için

F1 Analitik Kütleler



< 300,000 digit II. sınıf terazilerin kalite güvence gereği ayar,
test ve kalibrasyonu için
OIML R111’e göre M3 ve F2 sınıf kütlelerin kalibrasyonu için

HÄ FN ER - KÜ T L E VE KÜT L E S E T L E R İ UZ M A NI

F2 Analitik Kütleler




< 100,000 digit II. sınıf terazilerin kalite güvence gereği ayar,
test ve kalibrasyonu için
OIML R111’e göre M3-M1 sınıf kütlelerin kalibrasyonu için
Gerilim, basınç ve torsiyon tespiti için

M1 Hassas Kütleler



< 30,000 digit III. sınıf terazilerin kalite güvence gereği ayar,
test ve kalibrasyonu için
M2 ve M3 sınıf kütlelerin kalibrasyonu için





III. sınıf ticari teraziler ile IV. sınıf kaba teraziler için
Okullarda eğitim ve öğrenim için
Asansör, vinç ve araç sistemlerinde yük testleri için

Kütleler için Aksesuarlar
Kütlelerin depolanması ve saklanması, çalışma, kalite güvence ve
yönetimi için kullanımı kolaylaştıran her türlü aksesuar, tabanlı
cam fanuslar, pens, fırça, eldiven, kaldıraçlar, servis çantaları,
ölçüm cihazları vs.

M2 Orta Hassasiyetli Kütleler



< 10,000 digit III. sınıf terazilerin kalite güvence gereği ayar,
test ve kalibrasyonu için
M3 sınıf kütlelerin kalibrasyonu için

M3 Ticari Kütleler


IV. sınıf kaba terazilerin ayarı ve adım sayısı 3,000’den az olan
terazilerin kalite güvence gereği ayar, test ve kalibrasyonu için

46

We make daily life safer

SARTO ELEKTRONİK TERAZİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

+90 216 422 53 66
+90 216 422 53 65
satis@sarto.com.tr

www.sarto.com.tr

