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Một trong những máy cân mã trọng không tiếp xúc chính

xác và an toàn nhất trên thị trường của Bianco

WEIGHTEX SWB1/SPC2

       

Thiết bị này phù hợp cho các ngành công nghiệp dệt, sơn phủ , cán lớp,

dán giấy và vải không dệt.

SWB1

Nguyên lý đo:    tán xạ tia X

Máy phát tia:    ống tia X
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Phạm vi đo:     10g / m2-700g / m2 SWB1

                    50g / m2-10kg / m2 SWT1

Khoảng cách đo: 15mm (SWB1) / 25mm (SWT1)

Sai số đo:      +/- 0,5%

SPC2

Độ phân giải đọc tối đa: +/- 0,1 sợi ngang trên mỗi cm, tùy thuộc vào loại vải

Phạm vi quét: 5-200 sợi ngang / cm, tùy thuộc vào loại vải

Nhiệt độ cảm biến: 0-70 ° C

Nguồn: + 12 DC

Ưu điểm chính

 Chỉ cần một hiệu chuẩn và có thể đọc ngữ pháp thực tế trên cùng một đối tượng thử 

nghiệm. Không cần lấy mẫu liên tục để giảm tổn thất.

 Một cơ sở dữ liệu có thể được tạo và các cài đặt tương tự có thể được thực hiện để gọi 

ra các cài đặt gốc mà không cần điều chỉnh thêm.

 SPC2 có thể giúp điều chỉnh thiết bị cấp liệu cho máy cài đặt theo trọng lượng đo được 

của SWB1 và mật độ sợi ngang đo được để đạt được trọng lượng vải cần thiết.

 Dữ liệu đo có thể là đầu ra dưới dạng báo cáo hoặc được liên kết với hệ thống điều 

khiển trung tâm.
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 Phát hiện năng lượng phi hạt nhân, hệ thống phát hiện không phá hủy và không tiếp xúc

và được phân loại là thiết bị không theo quy định.

 Bảo trì dễ dàng, độ chính xác cao và tuổi thọ dài.

 Hệ thống này hoạt động mà không cần nguồn và có thể tắt.

SOLWELL VIET NAM ENTERPRISE CO., LTD.

Nguyễn Tấn Việt 0388221565

Vietnguyen1985.solwell@gmail.com
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