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Pramoninės platforminės svarstyklės PERGA
Art. Nr.

Žymėjimas

101253604

Aprašymas

Mat.Vnt.

Kiekis

Padidinto atsparumo erdvinės konstrukcijos bazinė Kompl.
svarstyklių platforma, skirta svarstyklių pozicionavimui. Su
svėrimo celių tvirtinimo lizdais . Dengta karšto cinko danga
C5 klasė. Servisiniai aptarnavimo ir reguliavimo dangčiai,
leidžiantys greitai ir lengvai atlikti reguliavimo ir aptarnavimo
darbus.

1

2 t nominalios keliamos galios svėrimo davikliai, su Vnt.
neišardomai hermetiškai integruotais jungimo kabeliais,
garantuojančiais sandarumą drėgnoje aplinkoje.
Pilnai nerudyjančio plieno korpusas.

4

Nerudyjančio plieno įsukamos kojelės svėrimo davikliams

Vnt.

4

103012216

Orginali sujungimo dėžutė 4 svorio davikliamas.

Vnt.

1

103013241

Bazinis svėrimo indikaltorius (IP 54 klasė), su papildomomis Vnt.
vartotojo funkcijomis:
Padidintos raiškos funkcija (x10)
Naudotojo kalibravimas, tikrinant pagal esamą svorį
Netto/Brutto
Perjungimas Lb-Kg
Perskaičiavimo modulis (naudojamas skaičiavimo sistemose,
srauuto matavime ir pan.)
Svorio sumavimas
Receptūros režimas
+/- svėrimas įvedant norimas reikšmes
Procentinis svėrimas
Vienetų sk. funkcija
Rodmens fiksavimas

1

BRK 300 PLS 0102
103011230

SQB-SS-2

Siūlomos įrangos aprašymas
Jums siūloma prekinio ženklo BIRKAVAS įranga. Visa įranga projektuota ir gaminta Lietuvoje. Visa
BIRKAVAS serijos įranga gaminama naudojan karšto cinko antikorozinį padengimą. Nežiūrint į esamas sąlygines
klases ir rekomendacijas, būtent šis antikorozinės dangos tipas geriausiai užrekomendavo save. Ji puikiai dirba
kike atvirose lauko sąlygose, tiek viduje. Atspari dilimui. Maksimaliai užpildo pilnai visas lauko ir, kas labai
svarbu vidines ertmes, todėl yra ypač ilgaamžė.
Kaip taisyklė, į platformines svarstykles nežiūrima, kaip į rimtą pramoninę įrangą, todėl konstruojant jas
ir pasirenkant jų konstrukcinius elementus ir technologines komplektuojančias, stengiamasi sutaupyti, kartais
pasiūlyti sprendimus ne visada tinkančius tai ar kitai sričiai. Nors, kaip bebūtų parodoksalu, dažnai jų apkrova ir
naudojimo sąlygos būna gerokai sudėtingesnės negu sunkių pramoninių įrenginių.
Kuriant PERGA serijos platformines svartsykles, mes siekėme kitio tikslo. Mes siekėme sukurti gaminių
seriją, atitinkanti BIRKAVAS projektavimo ir gamybos principus. Čia jūs rasite pagrindinius BIRKAVAS serijos
pranašumus:
–
tvirta erdvinės konstrukcijos nešanti platforma;
–
visa konstrukcija padengta karšto cinko danga (dengiama pilnai panardinant gaminį į karštą cinką);
–
Papildomi liukai, geresniam priėjimui derinimo ir servisinio aptarnavimo darbams;
–
papildomai sandarinami vis instaliuojami kontūrai;
–
Pilnai nerudyjančio korpuso svėrimo davikliai.
Sunku sukurti universalų gaminį visiems gyvenimo atvejams. Bet tai ir nebuvo mūsų tikslas. BIRKAVAS
komanda specializuojasi svarstyklių gamyboje ir svėrimo prpjektų įgyvendinime. Mums nebūna per mažū
klijentų. Mes dirbame su visais. PERGA standartinis pasiūlymas yra tiktai orentacinis. Todėl mielai, kartu su
jumis pakonsultuosime, išstudijuosime Jūsų poreikius ir sukursime jums reikiamas svarstykles.
Paprasčiausiai susisiekite su mumis.
Net mažiems sprendimams reikalingas didžiausias dėmesys!

