Wszyskie typy wag mo˝na doposa˝aç w wiele dodatkowych akcesoriów
WYBÓR WAGI
Przy wyborze wa˝ne jest aby waga
mia∏a conajmniej takà wydajnoÊç
jakà posiada ca∏a instalacja.
Przyk∏adowo, je˝eli waga
zasypywana jest ze ˝mijki, a wylot
skierowany jest w kosz do
karmienia to wydajnoÊç wagi
powinna byç minimum taka jakà
posiada ˝mijka.

Wagi dwukomorowe
D4 (5 kg) i D5 (10 kg)

1. Wlot: Otwarte lub zamkni´te
galwanizowane kosze z przejÊciem
OK 160-200 lub Jacob 150-200.
2. Wylot: Galwanizowane kosze
wylotowe z przejÊciem OK 160-200
lub Jacob 150-200.
3. Przegroda: We wszystkich wagach
dwukomorowych mo˝liwoÊç
zastosowania przegrody z
hamulcem grawitacyjnym dla
optymalizowania strumienia
zasypu. Przegroda jest
wyposa˝eniem standardowym w
wagach jednokomorowych.
4. Nogi: Z regulacjà wysokoÊci
mo˝na montowaç we wszystkich
typach wag-patrz na rysunek z
wymiarami.
5. Generator impulsów:
(Microswitch) Dost´pny dla
wszystkich typów wag przekazuje
dane z wagi do odleg∏ych: licznika,
komputera, itp.
6. Urzàdzenia procjujàce:
Mechaniczne urzàdzenie
porcjujàce mo˝na montowaç na
wagach typu D5 i D15. Urzàdzenie
jest aktywowane z tarczy z´batej z
podzia∏kà. Wag´ ustawia si´ na
˝àdanà iloÊç, a strumieƒ zasypu
zostaje przerwany kiedy zadana
iloÊç zosta∏a odwa˝ona.
Typ D i DR do kontroli odcinacza
znajdujàcego sie opcjonalnie we
wlocie wagi -odpowiedni dla wagi
typu D5K.

Typ DE i DRE do elektrycznej
kontroli przep∏ywajàcego materia∏u
-odpowiedni dla wagi typu D5 i
D15.
Typ D i DE po nawa˝eniu wymaga
ponownego ustawienia.
Typ DR i DRE posiada urzàdzenie
powtarzajàce pozwalajàce na
ponowne nawa˝anie tej samej
iloÊci bez nastawiania. Dodatkowo
dost´pny jest komputer do
sterowania iloÊcià i przerwami w
systemach karmienia trzody,
drobiu itp.
7. Os∏ona przeciwpy∏owa: Wszystkie
modele mo˝na wyposa˝aç w
os∏on´ przeciwpy∏owà w celu
zakrycia ca∏ej wagi. Os∏ona
zbudowana jest z oddzielnych
sekcji dajàcych si´ ∏atwo
demontowaç w celu czyszczenia
wagi.
8. Wyposa˝enie wag typu K i F:
Aby zapewniç mechanicznà
regulacj´ nape∏niania wagi
potrzeba odcinacza typu K.
Odcinacz znajduje si´ we wlocie
do wagi i mo˝na nim sterowaç
poprzez urzàdzenia procjujàce
typu D i DR.
Je˝eli wymagana jest regulacja
nape∏niania wagi w proporcji do
wydajnoÊci odbioru z
natychmiastowym wy∏àczaniem
nape∏niania, mo˝na to osiàgnàç
przez po∏àczenie typu F z typem K.

Sprawdzanie wa˝enia: Próbnik
dost´pny jest dla wag D4 i D5. Dla
wag D15 i D25 wylot wagi powinien
byç tak zaprojektowany, aby umozliwiç dost´p do próbek.
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ELASTYCZNOÂå JEST NASZÑ SI¸Ñ I DUMÑ!

wagi porcjowe. Od 1949 roku
zaopatruje przodujàce na Êwiecie
firmy z bran˝y trzody chlewnej i
drobiarskiej.

Wagi jednokomorowe
D30 (50 kg) i D40 (100 kg)

Diplomat A/S

■

DK-4230 Skaelskoer

■

Dzi´ki nowoczesnej i limitowanej
seryjnej produkcji wszystkich
podstawowych komponentów, nawet
du˝e zamówienia mogà byç
realizowane w relatywnie krótkim
terminie 2-5 tygodni. Staramy si´
sprostaç wymogom naszych klientów
i dostarczaç produkty w ten sposób,
˝e klienci OEM i ich przedstawiciele
sà zawsze zadowoleni.

Phone +45 58 16 10 00

■

Fax +45 58 19 24 11

■

PRZYK¸ADY DOSTAWY TYPU OEM
Specjalne kolory
■ Twoja w∏asna marka/logo
■ Dokumnetacja z w∏asnym tekstem
i nazwà firmy
■ Specjalne dodatki
■ W∏asne opakowania
■ Dostawa bezpoÊrednio do klienta
w formie neutralnej
■

Skontaktuj si´ z nami i umów si´ na
konstruktywny dialog o naszej
przysz∏ej wspó∏pracy.
Przez d∏ugi czas 120.000 wag
Diplomat zainstalowano na ca∏ym
Êwiecie, i choç nie sà one
skomplikowane w budowie, ich
genialna konstrukcja uczyni∏a je
automatycznymi wagami na wielu
rynkach.

www.diplomat-scale.com

■

diplomat@diplomat.com

WAGI

Tryk: Jannerup offset as

Wagi dwukomorowe
D15 (25 kg) i D25 (50 kg)

Ca∏a prdukcja
odbywa si´
zgodnie z
˝yczeniami
odbiorców, dlatego
nie ma w
magazynie
gotowych wyrobów,
a wszystko wytwarzane jest pod zamówienie klienta.

www.fingerprint.dk

aga Diplomat wytwarzana jest
w firmie w Danii, a jej marka
jest znana na ca∏ym Êwiecie g∏ównie
dzi´ki dilerom i klientom OEM. Od
wielu lat fabryka wytwarza wy∏àcznie

– system ciàg∏ego nawa˝ania porcji
www.fingerprint.dk

W

Wagi porcjowe Diplomat bazujà na prostej zasadzie fizycnej równowagi pomi´dzy
ci´˝arem nawa˝anej porcji, a ustawionym balansem.

WAGI DIPLOMAT
– system ciàg∏ego nawa˝ania porcji
Od staro˝ytnych czasów, wa˝enie by∏o i ciagle jest najcz´Êciej stosowanym sposobem
okreÊlania wartoÊci towaru. Dzisiaj jednak zmieni∏ si´ sposób wa˝enia dzi´ki technicznemu
rozwojowi.

ZASADA WA˚ENIA
WAG DIPLOMAT

W

agi porcjowe Diplomat
bazujà na systemie ciag∏ego
wa˝enia zgodnie z którym materia∏
ciàgle przep∏ywa przez wag´
zgodnie z zadanà wielkoÊcià.
Wa˝enie bazuje na prostej zasadzie fizycznej równowagi pomi´dzy
ci´˝arem nawa˝anej porcji, a
ustawionym balansem.

potrzeba energii z zewnàtrz (np.
pràd, spr´˝one powietrze) Na
poprawnà prac´ wagi nie wp∏ywajà
ciep∏o/zimno oraz zawilgocenie.
Wszystkie dane mo˝na zczytaç z
mechanicznego licznika b´dàcego
na wadze lub z licznika elektronicznego zasilanego baterià. Dane
mo˝na przes∏aç przez wy∏àcznik
kraƒcowy impulsu do innych
zewn´trznych elektronicznych
urzàdzeƒ zliczajàcych.
Dlatego waga mo˝e
wyst´powaç jako podstawowa i jedyna
jednostka w ca∏ym
systemie transportu, co
si´ tyczy czasu i iloÊci
przewa˝onego
materia∏u.

Zapewnia to optymalnà dok∏adnoÊç
niezale˝nie od natury wa˝onego
materia∏u.
W przeciwieƒstwie do wag
tensometrycznych g∏ówna zasada
bazuje na sile grawitacji. Nie

GDZIE STOSOWAå WAGI
Wagi zaprojektowano do u˝ytku
razem z systemami przenoÊników
do odwa˝ania materia∏u wchodzàcego jak i wychodzàcego ze silosów, przy czyszczeniu ró˝nego
typu materia∏ów, w systemach karmienia, oraz do odwa˝ania zmieszanych komponentów w przemyÊle i rolnictwie.

DSC 3000

CO WAGI MOGÑ ODWA˚Aå?
Sà odpowiednie do odwa˝ania
ziarna i innych granulatów których
rozmiar nie przekracza 25 mm, jak
równie˝ zmielonych materia∏ów.
Nienadajà si´ do materia∏ów majàcych tendencj´ do zawieszania si´.
Wagi mo˝na stosowaç równie˝ do

JAKIE FUNKJE
SPE¸NIAJÑ WAGI
1 Rejestracja ca∏kowitej iloÊci
przewa˝onego materia∏ w
zadanym okresie czasu.
2 Dozowanie: Przerwanie
nawa˝ania kiedy po˝àdana iloÊç
zosta∏a odwa˝ona

˝ywego narybku, czy sortowania
ziemniaków, cebuli.

innych materia∏ów i codziennych
zadaƒ jak choçby odwa˝ania

JAK KOMTROLOWAå
PRZEP¸YW MATERIA¸U?
Mo˝e sie to odbywaç w
nast´pujàcy sposób:
■ Przez uruchomienie i
zatrzymanie systemu
przenoÊników
obs∏ugujàcych wag´.
■ Przez otwieranie i
zamykanie odcinaczy w
rurach przep∏ywowych
sterowanych elektrycznie
lub pneumatycznie.

WEIGHER TYPE

D4

D5

D15

D25

D30

WydajnoÊci t/h (suchy j´czmieƒ)
ZawartoÊç normalna kg/komor´
ZawartoÊç min-max kg/komor´
Obj´toÊç 1 komory
Waga netto kg

5
5
3-7
13
19

8
10
6-12
26
30

15
25
20-30
68
52

25
50
40-60
130
75

27
40
50
100
40-60 70-125
120
225
85
142

Najwi´kszy dopuszczalne odchylenie dla
przeprowadzenia korekty:

±1%

D40

Przyk∏ady praktycznych zastosowaƒ

±0,5%

Wszystkie wagi opuszczajàce fabryk´ wyskalowane sà na odwa˝anie porcji
wskazanych w pierwszym wierszu tabeli. Zmiany mo˝na przeprowadzaç tylko
w ramach limitów z tabeli.
Dozowanie w systemach karmienia.

1. Pobór ziarna w systemach sk∏adowania.
2. Sprawdzanie iloÊci przed i po workowaniu.

1. System dozowania skoƒczonej paszy.
2. W przemyÊle dla doboru ró˝nych granulatów.

Kontrola koloru i sk∏adu materia∏u w przemyÊle
tworzyw sztucznych.

1. Sprawdzanie zu˝ycia paszy w systemach
karmienia-trzody chlewnej i drobiu
2. Kontrola iloÊci paszy i przerw w nawa˝aniu.

Workowanie.

Funkcje powy˝sze mo˝na uzyskaç
we wszystkich wagach po∏àczonych z
licznikiem elektronicznym z kraƒcowym wy∏àcznikiem impulsu lub innym
typem elektronicznej kontroli.
Dla wag typu D5 i D15 te same
funkcje mo˝na uzyskaç przez
u˝ycie programatora porcji typu
DE i DRE (zobacz Urzàdzenia
porcjujàce).
Dla wagi typu D5K urzàdzenia
porcjujàce D i DR mo˝na u˝ywaç
dla kontroli odcinacza we wlocie do
wagi.

Podstawowe zastosowania dla
poszczególnych modeli wag sà
nast´pujàce:
D4-D5:
Kontrola rozdzia∏u paszy w
produkcji drobiu gdzie wag´
instaluje si´ pomi´dzy silosem,
a koszem do karmienia.
■ Dobór iloÊciowy sk∏adników przy
tworzeniu mieszanek paszowych
w produkcji zwierz´cej.
■ Dobór iloÊciowy kolorów i
mieszanie materia∏ów w
przemyÊle tworzyw sztucznych.
■ Workowanie paszy, nawozów i
sypkich materia∏ów z przerobu
drewna.
■ Mieszanie ró˝nych granulatów w
zak∏adach przemys∏owych.
■

D15-D25:
■ Te same zastosowania co wag
D4 i D5 tylko w instalacjach o
wi´kszej wydajnoÊci.
■ Kontrola iloÊci odwa˝anych
materia∏ow w systemach z
silosami, przenoÊnikami, ˝mijkami
i czyszczalniami.
D30-D40:
■ Te same zastosowania co wag
D15 i D25.
■ Odpowiednie do workowania
przez wzglàd na ich dok∏adnoÊç.
■ D40 szczególnie przydatna do
du˝ych zak∏adów przemys∏owych
o wydajnoÊci do 80 t/h (2 zdj´cia
za∏àczono)

WYMIARY
TYP WAGI
D 30
D 40

TYP WAGI
D4
D5
D 15
D 25

A
740
900

A
420
500
660
800

B
740
900

B
425
500
660
810

C
830
1030

C
475
585
730
840

D
600
600

D
400
400
600
600

E
0-400
0-400

E
F
0-300 –
0-300 15
0-400 40
0-400 40

F
40
50

H
400
485

G
460
550
720
860

H
160
250
300
350

J
300
300

K
100
100
100
100

K
120
120

L
75
125
75
75

L
100
150

M
125
125
125
180

M
180
180

N
400
400
400
400

O
200
200
200
200

N
500
670

P
480
480
480
480

O
325
380

R
335
335
335
335

