
Váha pro pásoVé
dopraVníky
Chcete mít přehled o množství zpracovaného materiálu
i o odstávkách na Vaší produkční lince? Potřebujete
podklady z mobilního drtiče zapůjčeného do dalšího provozu? 

Díky dopravníkové váze Skalapp DV máte jasno!
Konstrukce váhy umožňuje montáž na většinu typů
pásových dopravníků. Díky kompaktnímu provedení
se výborně uplatňuje na mobilních drtících a třídících
linkách. Řídící jednotka dokáže spravovat až sedm vah
ve vzdálenosti mnoha set metrů!

Provozní data váhy je samozřejmě možné snadno
přenášet na platformu Skalapp Online. 

Nekompromisní výbava a rozsah funkcí

Moderní dotykový displej 

Napájecí napětí     

Maximální zatížení vážní stolice            

Minimální zatížení    

Šířka vážní stolice    

Měření rychlosti pasu  

Připojení tiskárny 

Správa zakázek 

Okamžitý hodinový výkon 

Historie výkonu

Funkce virtuálního dopravníku 

Přenos dat na Skalapp Online* 

Analýza produktivity * 

* Skalapp Online je volitelná služba

24 VDC

400 kg

8 kg/m

od 500 do 1600 mm

Optimalizace provozu
- podrobný přehled o výkonu

Minimum odstávek
- robustní komponenty
a možnosti vzdálené
diagnostiky

VÝHODY

Prodej, servis a instalace:

VETRA International s.r.o.
Pod Korábem 727, 345 06  Kdyně, Česká republika

       +420 379 731 698
       info@vetrainternational.cz

vetrainternational.cz

Připraveno
ve spolupráci
se zákazníky.



Místo pro vážní data
ze všech vašich
provozů a vah

Vážní data přenášena ze systémů Skalapp
jsou okamžitě dostupná na Vašem PC nebo
mobilním telefonu bez nutnosti instalace
dalšího software.

Získáváte tak aktuální online data,
ale i bezpečný archiv historických záznamů.

Bohaté možnosti analýzy přímo na portálu.
Tisk dodacích listů.

Díky možnosti integrace do Vašich systémů
pomocí aplikačního rozhraní (API) jsou
možnosti využití prakticky neomezené.

Dokonalý přehled o provozu
– veškerá vážní data na jednom místě
Minimum odstávek

Dostupné odkudkoliv
– optimalizováno pro mobilní telefony
   i pro PC

Minimum ruční práce
– automatické zasílání zpráv a reportů
– přímé připojení k Vašim systémům

VÝHODY

Prodej, servis a instalace:

VETRA International s.r.o.
Pod Korábem 727, 345 06  Kdyně, Česká republika

       +420 379 731 698
       info@vetrainternational.cz

vetrainternational.cz

Zabezpečené
technologie

pro budoucnost.
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