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Optinen Tilavuus Vaaka

Pystyt hallita asioita,
mitä pystyt mittaamaan 



Sensortechnik Optinen Tilavuus Vaaka mittaa tilavuutta ilman 
fyysistä kosketusta materiaaliin. Edistyksellinen lasertekniikka 

mahdollistaa tehokkaan materiaalin tilavuuden mittaamisessa 
hihnakuljettimelta 1mm tarkkuudella. Tilavuus Vaaka takaa 

luotettavan mittatuloksen ympäröivistä olosuhteista 
huolimatta, niin kiinteästi linjastossa tai liikkuvassa 

kalustossa oleville kuljettimille. Vaikka laite 
on tehty mittaamaan tilavuutta, toimii 

Sonsortechnik Tilavuus Vaaka usein 
hallinta työkaluna, jolla seuraat 

operatiivista toimintaa monelta 
eri kantilta.

Mikä on Sensortechnik?

Seuraavaksi anturi mittaa 
materiaalipatjan nopeutta 
induktiivisella anturilla 
päätyrullalta.
Lopuksi vertaamalla 
hihnan päällä kulkevaa 
materiaalipatjan 
poikkipinta-alaa, sekä 
vertaamalla tietoa hihnan 
nopeuteen, syntyy 
tuloksena reaaliaikainen 
tilavuustieto kuutioina 
tai tonneina. Tämä tieto 
tallentuu laitteelle ja on 
hyödynnettävissä eri 
tavoin.

Miten laite 
mittaa?

Pystyäkseen mittaamaan 
tilavuutta, Sensortechnik Optinen 
Tilavuus Vaaka käyttää tilavuuden 
laskentaan anturitietoa ja pystyy 
täten takaamaan 99,8% tarkkuuden 
tuloksille.

*48"model shown

Ensimmäisenä 
anturi mittaa 

poikkipinta-alan 
materiaalipatjasta.



h-sensortechnik.com

Tekniset tiedot
Matkapuhelin (Android)
Paino: 172g (0.38lbs)

Mitat: 127mm x 70mm x 16mm (5” x 2¾” x 11/16”x ⅝”)

                                                                                                                                         

Tulostin
Tulostin H-55BT

Paino: 350g (0.77 lbs)

Mitat: 87mm x 110mm x 58mm (3 7/16” x 4 5/16” x 2 13/16” )

Tilavuus Mittalaite
Jännite / Virta: 24 V DC +/- 20%, 5 A

Soveltuu ilmastoon: -45°C (-49°F)  -  + 70°C (158°F)

Mitat: Vakio koot hihnaleveyksille 500 mm --> 2000 mm

Com Portit: Var 1: RS-422 (4 luokka)

                  Var 2: Bluetooth (class 1)

                    Var 3: Analoginen lähtö (4-20mA)  *Lisävaruste

Mittausaste: 200 kuvaa / sekunnissa

Tallennuskapasiteetti: Yli vuoden työskentely historia mahtuu laitteelle

Säädettävä mittalaitteen runko
Sopii vakio mittalaitteille, hihnaleveys 500 mm --> 2000 mm

Kevyt alumiinikehys

Pulveri maalattu teräsrunko, joka helppo asentaa ja irroittaa. (Kiinnitys neljällä 
pultilla.)



Ei kosketuksissa 
mitattavaan materiaaliin

Ei ole väliä kuljettimen nousukulmalla.
Erityisen hyvä ominaisuus

liikkuvassa kalustossa.

Yksi kalibrointi riittää!

Tuuli, pöly, lämpötila tai tärinä 
ei häiritse mittausta

OPTINEN TILAVUUS VAAKA EDUT JA VAHVUUDET

Ei liikkuvia osia
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Miten Sensortechnik toimii

Anturi skannaa materiaalia kuljettimelta ja välittää 
reaaliajassa tietoa mobiililaitteelle bluetoothin välityksellä. 
Mobiililaitteelta voit määritellä asiakkaille tai materiaaleille 
omat profiilit ja asettaa eri määritteitä mittaustuloksille. 
Nappia painamalla voit joko ladata, tulostaa tai lähettää 
e-maililla mittaustuloksesi eteenpäin. Unohditko tulostaa 
tai lähettää tulokset? Älä huoli, Sensortechnik laite 
säilyttää tiedot muistissa yhden vuoden ajalta. Voit siis 
ladata mittaustulokset helposti missä vain ja milloin vain!

Lähettämäsi tai lataamasi tulokset on helposti 
luettavissa Excel taulukko muodossa. Tuloksista pystyt 
seurata tehokkuutta ja suorituskykyä, nähdä tarkasti 
milloin kone on ollut työssä, milloin kone on ollut vajaalla 
käytöllä, sekä paikantaa ajankohtia milloin tehokkuus ja 
suorituskyky ovat muuttuneet.
Kaikki tämä hyödyllinen tieto tuo tehokkuutta 
operatiiviseen toimintaan ja tietoa oikein käytettynä 
liiketoimintasi on paremmin hallittavissa. Oikein 
käytettynä laite maksaa itsensä takaisin erittäin 
nopeasti!



Operatiiviset edut hallintatyökaluna

Sensortechnik mittaus tieto antaa sinulle käsityksen operatiivisesta tehokkuudesta, 
sekä suorituskyvystä, jonka perusteella pystyt optimoimaan toimintaasi ja kehittämään 
prosessia. Tulosten avulla pystyt saamaan tiedon, paljonko henkilökuntasi ja koneesi 
pystyvät tekemään tehokasta työtä päivä tasolla.

Kun on kyky seurata tuotantoa reaaliaikaisesti pystyt reagoida nopeasti ongelmien 
sattuessa ja myös ennaltaehkäistä tilanteita. Matalat tuotantokapasiteetit koneella 
saattavat olla merkkejä ongelmista, kuten epäsopiva kone prosessiin tai konetta ei 
käytetä optimaalisella tavalla. Sensortechnikin mittalaitteella ja tuloksilla pystytään 
maksimoida tuotantoteho ja minimoidaan seisonta aika.

Päivä-, viikko- ja kuukausitasolla nähtävä tieto on monin tavoin hyödynnettävissä. 
Kun opit lukemaan tuloksia ja käyttämään tietoa hyväksesi, pystyt mm. suorituskyvyn 
perusteella ennakoimaan huollot koneelle. Kaikki tämä tieto, jota ennen ei ole ollut 
saatavilla on hyödynnettävissä sinun liiketoiminnassasi ja oikein käytettynä kaikki 
hyöty näkyy kannattavuudessa.

Miten tämä tieto parantaa operatiivistä toimintaani?

Miten tuloksia luetaan:

Materiaali tyyppi

Mittaus aloitettu (aika ja päivämäärä)

Mittaus lopetettu (aika ja päivämäärä)

Asiakas

Paljonko materiaalia on tehty (yd3, m3, 

Rullan halkaisija

Jaksot, paljonko m3 per 30 minuutin jakso

Sensortechnik mittalaitteen tulokset pystytään lähettää E-maililla tietokoneellesi Excel 
tiedostona (alla esimerkki taulukko). Ymmärtääksesi tuloksia, jokainen solu sisältää eri 
parametri tiedon:

Jaksot, paljonko m3 per 30 minuutin jakso

Mittaus aloitettu Mittaus lopetettu Asiakas Materiaali Summa
(M³)

Rullan 
halkaisija 

(mm)
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ

07:09 07.12.2014 12:09 07.12.2014 AKM Asphalt 357,6 280 12,9 43 31,1 28,4 38,7 47,8 35,9 40,3 34,3 45,2

12:57 07.12.2014 18:15 07.12.2014 AKM Asphalt 363,7 280 13 36,1 33,2 32,8 46,4 21,4 44,1 25,8 29,8 48,9

06:59 08.12.2014 11:50 08.12.2014 AKM Asphalt 348,3 280 15,4 36 47 31,8 27,3 46,4 29 38,9 38,3 32,5

13:01 08.12.2014 17:53 08.12.2014 AKM Asphalt 280,4 280 19,3 35 43,1 24 27,8 27,3 20,5 23,3 23,3 28,4



h-sensortechnik.com

Aseta tavoitteita ja tuotanto tasoja Varmista koneen tuottavuus

Kasvata operatiivista 
kannattavuutta

Hallitse eri työmaita

Tiedä tarkasti milloi koneesi 
on käynnissä ja milloin kone 
sammutetaan

Hallitse tietokantaa

Operatiivisen hallinnan edut

Haketus ja murskaus

Erittäin suosittu monilla eri aloilla...

Kivi- ja maa-ainekset

KierrätysSeulonta
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Maahantuoja:

H-Sensortechnik GmbH
Oberer Markt 3
4332 Au/Donau
Austria

T: +43 7262 54655
e-mail: office@h-sensortechnik.com

www.MINIMUMAGENT.com
+358 40 834 2178
info@minimumagent.com
Ota yhteyttä ja tilaa omasi!


