
O p t i s k  b a n d v å g

Att mäta är att ha koll 
på läget!



Sensortechnik Optisk Volymmätare mäter volymen utan fysisk kontakt 
med materialet. Den avancerade lasertekniken gör det möjligt att effektivt 
mäta volymen av material på drivband med 1 millimeters precision. 
Volymmätaren säkrar ett tillförligt mätresultat oavsett omgivande miljö, 

på drivband både i fasta och mobila linjer. Fastän anordningen är 
avsedd för mätning av volymer fungerar Sensortechnik Optisk 

Volymmätare ofta som ett kontrollverktyg för uppföljning av 
operativ verksamhet på många sätt.

Vad är Sensortechnik?

Sedan mäter givaren 
materialbäddens hastighet 
med en induktiv givare 
som finns på kortsidans 
rulle. Slutligen, genom 
att jämföra ledararean 
på materialbädden 
på drivbandet med 
drivbandets hastighet, 
får man volymdata i 
realtid i kubik eller ton. 
Denna information sparas 
i anordningen och kan 
nyttjas på olika sätt.

Hur mäter 
anordningen?
Vid volymmätning använder 
Sensortechnik Optisk Volymmätare 
information från givare vid beräkning 
vilket säkrar 99,8 procents precision i 
resultatet. Först mäter 

givaren 
materialbäddens 

ledararea. 
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Specifikationer
Mobiltelefon (Android)
Vikt: 172g (0.38lbs) 

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

                                                                                                                                         

Skrivare
Skrivare H-55BT

Vikt: 350g (0.77 lbs)

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

Volym Mätanordning 
Spänning / Ström: 24 V DC +/- 20%, 5 A 

Passar i miljö: -45°C (-49°F)  -  + 70°C (158°F)

Mått: Standardstorlek för drivbandsbredd 500 mm --> 2000 mm 

Com Portar: Var 1-Standard: RS-422 (4 klass),  Bluetooth (class 1)

                      Var 2-MultiLink:  RS-422 (4 klass), Bluetooth (class 1), 
                                                  Analogisk utgång (4-20mA), Digital pulsutgång  

Tilläggsutrustning Mätningsgrad: 200 bild / sekund             

Lagringskapacitet: I anordningens lagringsutrymme kan sparas över

                                ett års arbetshistorik 

Justerbar hållarram
Rymmer skalstorleken från 24 “upp till 78” bältebredder.

Ramen är enkel att montera och demontera.

                                                                                                                                         



Materialet som mäts 

Transportörens stigningsvinkel har ingen 
betydelse, vilket är bra särskilt i mobila 

anordningar.

Bara en kalibrering 
behövs!

Mätningen störs inte av 
blåst, damm, temperatur 
eller vibrationer

FÖRDELAR OCH STYRKOR MED 
OPTISK VOLYMMÄTARE

Inga rörliga delar
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Så fungerar Sensortechnik 

Givaren skannar material på drivband och förmedlar information i realtid 
till mobiltelefon via Bluetooth. I mobiltelefonen kan du upprätta profiler för 
kunder eller material och ställa in olika attribut för mätresultaten. Genom 
att trycka på en knapp kan du antingen ladda ner, skriva ut eller sända 
dina mätresultat per e-post. Glömde du skriva ut eller sända resultaten? 
Ingen fara, Sensortechnik förvarar uppgifterna i anordningens minne ett 
år. Du kan ladda ner mätresultaten enkelt när och var som helst!

De resultat som du sänt eller laddat ner kan läsas 
enkelt i Excelformat. Via resultaten kan du följa upp 
effektivitet och prestanda, se när maskinen varit i 
drift,  se när maskinen varit begränsat i drift, samt se 
de tider då effektiviteten och prestandan förändras. 
Alla denna nyttiga information gör den operativa 
verksamheten effektivare och om informationen 
används ändamålsenligt får du bättre koll på läget i din 
affärsverksamhet. Om anordningen används på rätt sätt 
betalar den sig väldigt snabbt!



Operativa fördelar 
som kontrollverktyg

Sensortechniks mätningsinformation ger dig en bild av den operativa effektiviteten och prestandan, och utifrån det 
här kan du optimera din verksamhet och utveckla din processer. Resultaten ger dig information om hur stor mängd 
effektivt arbete din personal och dina maskiner kan utföra per dag. 

Då du kan följa upp produktionen i realtid kan du reagera snabbt på problem och förebygga problemsituationer. Låg 
produktionskapacitet i maskiner kan vara tecken på problem, såsom att maskinen är olämplig för processen eller 
att maskinen inte används optimalt. 

Med Sensortechniks mätanordning och resultat kan du maximera produktionseffekten och minimera stilleståndstiden. 
Information på dags-, vecko- och månadsnivå kan nyttjas på många sätt. 
Då du lär dig läsa resultaten och nyttja informationen kan du bland annat utifrån prestandan förutse servicebehov 
på maskinen. All denna information, som inte tidigare varit tillgänglig, kan nu nyttjas i affärsverksamheten och om 
den används ändamålsenligt syns den i lönsamheten.

Hur förbättrar den här informationen min operativa verksamhet?

Så läser du resultaten:

Materialtyp

Mätning startad (tid och datum) 

Mätning avslutad (tid och datu) 

Kund

Mängden material (yd3, m3)

Rullens diameter

Perioder, hur många m3 per 30 minuters period

Sensortechnik mätanordningens resultat kan sändas per e-post till din dator som 
Exceltabell (exempeltabell nedan). För att bättre förståelse av resultaten innehåller 
varje cell separata parameteruppgifter

m3 per 30 minuters period

Mätning startad Mätning avslutad Kund Material-
typ Mängden(m³) Rullens 

diameter (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
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Du kan ställa upp mål och produktionsnivåer Du kan säkerställa maskinens 
produktivitet

Bättre operativ lönsamhet
Du kan administrera olika 
arbetsplatser

Du vet exakt vilka tider maskinen är i drift Du kan administrera databasen

Fördelar i operativ 
verksamhet

Flisning och 
krossning

Bevist i många branscher

Sten- och jordmaterial

ÅtervinningSiktning



optical-beltscale.com

www.MINIMUMAGENT.com
+358 40 834 2178 
info@minimumagent.com 
Kontakta oss och beställ

Importör:

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

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


