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Wagi taśmowe FBW 110

Waga FBW 110 w zarysie

 

 

Niezawodny i elastyczny partner w zakresie ważenia ciągłego

Wagi taśmowe firmy PAARI® można stosować niemal wszędzie do wyznaczania ciężarów ciągłych 

strumieni materiałów sypkich. W takich zastosowaniach panują zwykle trudne warunki 
pracy. W związku z tym wymagania stawiane funkcjonalności i stabilności takich systemów są

bardzo wysokie. Właśnie do takich wymagań przystosowana jest waga FBW 110. 

Bardzo wytrzymała i niemal pozbawiona mechanicznych części zużywających się, 

gwarantuje pewną i długą pracę. W ten sposób rośnie efektywność inwestycji Klienta.

Sprawdzone własności standardowych czujników tensometrycznych pozwalają

na zastosowanie tej wagi także na odległych taśmociągach. 

Sterownik elektroniczny jest wyposażony w program titan® mobile FBW, co gwarantuje 

nie tylko optymalną współpracę oprogramowania z wagą, ale także precyzyjne 

analizy transportowanych ciężarów. Sterownik ten generuje różnorodne prezentacje i analizy, 

a także pozwala na przyłączenie systemów nadzorujących procesy lub systemów komputerowych, 

w szczególności poprzez Ethernet, WLAN lub interfejs szeregowy.

Wszystkie komponenty wykorzystywane w wagach taśmowych są dostarczane 

w wersji podlegającej legalizacji, co obok doskonałych parametrów pomiarowych gwarantuje 

niezwykle wysoką ich niezawodność.

Łatwa obsługa

Duża dokładność pomiaru

Uniwersalne zastosowanie

Mocna, bezobsługowa 
konstrukcja
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rozszerzeń

Standardowe 
czujniki tensometryczne



Róznorodne obszary zastosowań

 

Przemysł surowców mineralnych

Rolnictwo

Przemysł ciężki

FMCG

Przemysł chemiczny

Obszary zastosowań:

Wagi taśmowe firmy PAARI® dają się łatwo integrować 

z istniejącymi systemami przemysłowymi i są praktycznie bezobsługowe. 

Składają się z belki, precyzyjnych, elektronicznych czujników tensometrycznych
z mechanicznym zabezpieczeniem przeciążeniowym, czujnika prędkości 

i elektronicznego wskaźnika. Aktualna przepustowość, obciążenie i 

prędkość taśmy, licznik wielkości dziennych i licznik łączny, a także ilość 

bezwzględna są prezentowane na alfanumerycznym wyświetlaczu 

w jednostkach t/h i t.

Wytrzymała belka stanowiąca platformę ważącą jest 

zawieszona na czujniku tensometrycznym i unieruchomiona 

blachami sprężynowymi. W ten sposób występujące na

taśmie siły poprzeczne nie są przenoszone na czujniki. 

Czujniki posiadają także zabezpieczenie przeciążeniowe. 

Zależnie od wymagań i możliwości wykonania, z wagą 

można zintegrować kilka zespołów rolek. Belka wagi jest 

montowana, justowana i testowana przez producenta. 

Montaż jest prosty i szybki przy pomocy połączeń śrubowych 

na profilu przenośnika taśmowego. Niewielka głębokość

montażowa umożliwia zastosowanie także tam, gdzie ilość 

wolnego miejsca jest niewielka.

Wszystkie komponenty wagi taśmowej są ze stali szlachetnej lub cynkowane ogniowo. 

W ten sposób konserwacje i odrdzewianie należą tutaj do przeszłości.

Konstrukcja belki pomiarowej umożliwia łatwe i ekonomiczne dopasowanie,

także do nietypowych przenośników.



  
®Oprogramowanie titan libra Monitor Wagi Taśmowej

Oprogramowanie titan® mobile FBW wraz ze sterownikiem AWE 665

umożliwia obsługę wag montowanych w taśmociągach. Oprócz prędkości 

przesuwu taśmy system wylicza aktualny ciężar ładunku na taśmie. 

Na tej podstawie kalkulowana jest łączna ilość wydobytego/ przetransportowanego 

materiału. 

Te dane są prezentowane operatorowi w oknie przeglądowym. Do jednego sterownika AWE 665 

można podłączyć maks. 4 wagi taśmowe. Dla każdej wagi system prowadzi 

następujące liczniki:

  -  licznik łączny

  -  licznik miesięczny

  -  licznik dzienny

  -  5 liczników dodatkowych (zeruje operator)

Program titan® mobile FBW jest instalowany w sterowniku AWE 665 w miejsce 

oprogramowania standardowego i znacznie rozszerza jego funkcjonalność. 

Połączony z urządzeniem czujnik obrotów odczytuje prędkość przesuwu taśmy. 

Nie są potrzebne inne urządzenia peryferyjne. 

Oprócz pracy w trybie samodzielnym sterownik AWE 665 może współpracować 

z systemem komputerowym (opcjonalny interfejs). 

Poprzez taki interfejs możliwa jest komunikacja z naszą aplikacją na PC o nazwie 

Monitor Wagi Taśmowej*. Program ten potrafi prezentować zważone ilości materiału 

w postaci wygodnych i przejrzystych wykresów. 

Łatwa obsługa
Możliwość podłączenia 
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Funkcje

Przegląd

Komunikacja komputerowa

 

 

Waga taśmowa dozująca

Opcje dodatkowe

W tym oknie prezentowane są najważniejsze wartości dla wszystkich przyłączonych wag. 

Są to aktualna prędkość taśmy, ilość przenoszonego materiału, liczniki dzienne i 

jeden z pięciu liczników szczegółowych. 

U dołu wyświetlane jest także aktualne obciążenie wagi. 

Widok szczegółowy dla jednej 
wagi taśmowej (screenshot)

W tym oknie system prezentuje wszystkie 

zmierzone i wyliczone wartości dla jednej wagi. 

Obejmują one wszystkie dane wyświetlane w 

oknie Przegląd plus licznik łączny i miesięczny 

oraz cztery liczniki szczegółowe. Te ostatnie 

resetuje się w tym miejscu, a o czasie takiego 

zerowania decyduje operator. Dostępne tutaj 

cykle to: tygodniowy, dziesięciodniowy lub 

też godzinowy. 

Sterownik AWE 665 z programem titan® mobile 

FBW jest pierwotnie zaprojektowany jako system 

lokalny (obsługa lokalna). Poprzez interfejs 

komputerowy (szeregowy, radiowy lub Ethernet) 

urządzenie może zostać połączone z 

komputerem PC. Funkcjonalność Monitor Wagi Taśmowej* 

programu titan® libra pozwala na optymalną analizę 

danych pozyskanych z wagi taśmowej. I tak do 

dyspozycji użytkownika pozostają nie tylko wyżej 

wspomniane liczniki, ale także wykresy analizy graficznej. 

Ponadto możliwe są zestawienia i statystyki ciężarów 

wyliczonych w przeszłości (historia). 

Po rozszerzeniu wagi taśmowej o funkcję „Dozowanie”, istnieje możliwość wstępnego 

zadawania ilości materiału do przetransportowania. W takim przypadku program titan® mobile FBW 

steruje prędkością taśmy poprzez odpowiednie wyjścia i zatrzymuje ją 

w chwili osiągnięcia zadanej wartości (ciężar materiału).



®titan libra Monitor Wagi Taśmowej

 

Live Monitoring

Analizy historyczne

Analizy liczników

Oprogramowanie wagi taśmowej

Moduł Monitor Wagi Taśmowej jest uzupełnieniem oprogramowania titan® mobile FBW 

przeznaczonego do obsługi wag taśmowych. Sterownik AWE nieprzerwanie 

wysyła zważone wartości poprzez interfejs do komputera PC.

Po przesłaniu, dane zapisywane są w bazie danych, dzięki czemu mogą być wyświetlone 

natychmiast (live) lub z późnieniem (historia). 

Podobnie jak na sterowniku AWE, dane te obejmują prędkość taśmy, aktualną przepustowość i 

dane z różnych liczników

W oknie podglądu live prezentowane są w postaci wykresu liniowego ilości materiałów 

zważone przez poszczególne wagi. Odpowiednie obszary wykresu mogą być oznaczane kolorami: 

np. barwa czerwona oznacza przepustowość niższą od pożądanej. 

Daje to szybką informację o tym, czy transportowane ilości odpowiadają wartościom zadanym 

czy też istnieją odchylenia. Pozostałe wartości są prezentowane obok wykresu 

w formie tabeli (przepustowość, prędkości taśmy, liczniki).

Dane są przechowywane w bazie danych, dlatego łatwo jest wyświetlić analizy 

dla dowolnych okresów przeszłych. W takiej analizie widoczne są wartości przepustowości i 

prędkości taśmy w postaci wykresu liniowego. 

Istnieje możliwość porównania odczytów z kilku wag na jednym wykresie.

Analiza danych z liczników pozwana na szybkie porównanie przepustowości z określonych 

dni lub miesięcy. Poszczególne liczniki są widoczne na wykresie jako słupki.

Łatwa obsługa
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Całkowita integracja z sytemem

sieć

waga samochodowa (w administracji)

PC wagi z czytnikiem kart

drukarka potwierdzeń
PC w administracji

drukarka laserowa do statystyk

Sterownik wagowy AWE 560

 

 

Waga taśmowa FBW 110 waga kolejowa

Sterownik wagowy
AWE 665

Sterownik wagowy AWE 560
ze zintegrowaną pamięcią alibi

ze zintegrowaną pamięcią alibi

połączenie W
I-FI

połączenie WI-FI

ładowarka kołowa z 

czytnikiem kart i wagą RAD MIL

Dzięki integracji Monitora Wagi Taśmowej w nasze oprogramowanie 

titan libra, zyskują Państwo kompleksowe rozwiązanie IT. 

Oprócz wagi taśmowej, można je zintegrować również z wagą 

ładowarki kołowej, kolejową czy samochodową. 

Oprogramowanie umożliwia bieżącą kontrolę 

przepływu materiału i stanów magazynowych.

Wiadomo jakie ilości materiału wpłynęły do 

zakładu, oraz ile produktu odebrał Klient.  

Pozwala to na swobodne planowanie przyszłych zleceń. 

Moduł przeładunek kolejowy umożliwia 

zarejestrowanie poprzez kody kreskowe listy pociągowej 

Ciężar można określić  zarówno za pomocą wagi taśmowej, samochodowej,

kolejowej, jak i wagi ładowarki kołowej. 

Istnieje możliwość sporządzenia zindywidualizowanych pokwitowań pomiaru 

pod kątem konkretnych urzędów, dostawców, czy klientów. 

Po zaimportowaniu, dane znajdują się w głównym programie i można rozpocząć 
proces załadunku i ważenia. 

wraz z pojedynczymi wagonami, np. za pomocą 
smartfona lub tabletu PC. 
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