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BỘ CÂN BĂNG TẢI 

Belt Weight Checker 

  

 Tốc độ nhanh, cân động, hoạt động ổn định 

High speed, dynamic check weight and stable operation 

 Độ chính xác cao, cơ chế đẩy phân loại sản phẩm hiệu quả (2, 3 hoặc nhiều loại) 

High accuracy, effective product sorting mechanism (2, 3 or more types) 

 Màn hình màu cảm ứng rộng 7 inch 

7 or 10-inch full color touch screen 

 Giao diện thân thiện, dễ dàng sử dụng 

Friendly interface, easy to use 

 Bộ lưu trữ đến 100 sản phẩm, dễ dàng chuyển đổi nhanh chóng 

Storage memory for multiple product models, easy to switch quickly 

 Kết nối máy tính, USB, Ethernet để kết xuất dữ liệu 

Connect computers, USB, Ethernet to export and manage data 

 Vật liệu cao cấp, thiết bị chính hãng 

High quality materials, genuine equipment 

 Thiết kế cơ khí chính xác, cơ cấu module lắp ghép, dễ dàng vệ sinh, bảo trì 

Precision mechanical design, modular structure, easy to clean, maintain 

 Sản xuất, lắp ráp và lập trình, hiệu chỉnh tại Việt Nam, dễ dàng bảo hành bảo trì 

Production, assembly and programming, calibration in Vietnam, easy maintenance and 

maintenance 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT / Specifications 

MÃ SẢN PHẨM AV-WE-16 AV-WE-23 AV-WE-30 AV-WE-40 

Khoảng trọng lượng cân được 

Detecting range 
10 - 600g 20 - 2000g 20 - 5000g 0.2 - 10kg 

Mức cân (độ chia) 

Scale Interval 
0.05g 0.1g 0.2g 1g 

Độ chính xác / Accuracy ± 0.1 - 0.3g ± 0.2 - 0.5g ± 0.5 - 1.0g ± 1- 3g 

Tốc độ cân tối đa / Max speed 200/phút 200/phút 135/phút 100/phút 

Kích thước sản phẩm cân(DxR) 

Detecting product’s size (LxW) 

200 x 150 

mm 

250 x 220 

mm 

400 x 290 

mm 

500 x 390 

mm 

Kích thước bàn cân (DxR) 

Weigher platform size (LxW) 

280 x 160 

mm 

350 x 230 

mm 

500 x 300 

mm 

650 x 400 

mm 

Độ rộng băng tải (mm) 

Belt width (mm) 
160 230 300 400 

Màn hình thao tác, hiển thị 

Display screen 

7 hoặc 10 inch – màn hình cảm ứng màu 

7 or 10 inch full color touch screen 

Bộ nhớ / Memory storage 100 sản phẩm / 100 models 

Cơ cấu phân loại / Rejector Khí nén hoặc tay gạt / Air jet or Pusher 

Nguồn điện / Power 220V – 1 pha / 220V – Single phase 
 

Vật liệu / Materials 

HẠNG MỤC 

Item 

XUẤT XỨ 

Maker 

Bộ cân 

Load cell  

Động cơ 

Motor  

Bộ biến tần 

Inverter  

Cảm biến 

Sensor 
 

Thiết bị điện 

Electric   

Màn hình 

HMI  

Vật tư 

Materials 
INOX 304 

 

Lưu ý: Độ chính xác trên là kết quả thử nghiệm các vật mẫu, độ chính xác có thể bị ảnh hưởng bởi tốc độ và trọng lượng sản phẩm. 

Note: The result of accuracy by checking only the test sample. The accuracy would be affected by speed and product weight 

SƠ ĐỒ BẢN VẼ / Drawing 

 
 

Tư vấn thiết kế 

Consulting, Designing 

Sản xuất, lắp ráp 

Production, Assembly 

Lập trình, hiệu chỉnh 

Programming, Adjusting 

Triển khai lắp đặt 

Installation 

Khách hàng đã sử dụng sản phẩm: 

Customers have used the product:    

 


