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SNY53-CW1
Sadece en yüksek kaliteli bileşenler kullanılarak ve 
TURKiYE’de Tasarlanarak üretilen yüksek hassasiyetli, SNY 
Serisi, guvenilirlik ve performans bakımından büyük önem 
taşımaktadır. Endüstriyel uygulamalar için özel olarak 
tasarlanmıştır. Sağladığı Tasarrufunun dışında, Bulunduğu 
ortamların bakıma elverişsiz olması sebebi ile veya benzer 
birçok durumlar için üretim akışını ve otomasyon yapısını 
kolaylaştırma amacını taşımaktadır. SNY Serisi, her bileşeni 
dikkatle en güvenilir performansın sağlaması için tasarlandı. 
Bu nedenle endüstriyel uygulamalarda üretim kalitesi ve 
üretim hızının artmasına katkıda bulunma amacını 
taşımaktadır.

TiBET OTOMASYON ürünleri 2 yıl süresince garantimiz 
altındadır.

SNY53-CW1
SNY Series are made in Turkey using fine quality components. 
Reliability, performance and safety features are three main 
characteristics of SNY Series. Designed specially for industrial 
applications, where maintenance may become difficult, SNY 
Series provide superior advantage to improve automatio 
process, product quality, and manufacturing / production 
speed. Together with reliable and high performance 
characteristics combined with safety precautions, SNY Series 
also offer energy saving feature.

TiBET AUTOMATION Systems are covered by 2-Years of 
manufacturer warranty.

Endüstriyel tartı ürünleri / Industrial weighing products
120Pcs./Min. +/- 5mgr. 10.4" Touch Screen

- Kozmetik - Sıvı - Temizlik 
- Gıda - Medikal - Metal

Uygulamalar
- Cosmetic  - Liquit - Cleaner 
- Food - Medical - Metal

Applications

SNY Serisi, üretim hattı üzerinden gelen Paket, Kutu, Koli, Çuval, 
vb. gibi paketlenmiş ürünlerin otomatik olarak tartılması, 
önceden belirlenen toleranslar dışında kalan paketlerin 
ayıklanması yada tartım sonucuna göre paketlerin 
sınıflandırılması amacı ile kullanılan dinamik bir tartım sistemidir. 
Tartılan ürün ağırlıklarına ait istatistiksel bilgilerin izlenmesi, 
raporlanması ve bir USB bellek yada Ethernet bağlantısı ile 
sisteme aktarılması mümkündür.

SNY Series automation machines are dynamic weight 
measurement systems. Weight value of packets, packs, 
boxes, cartons etc. is automatically measured while the 
products are sliding over the production line. The products 
that are outside the predefined-tolerance range are 
separated, or grouped based on the weight category. 
Statistical information is available for reporting / 
monitoring and can be exported to a USB flash drive or 
can be interfaced to LAN.

MODEL NO : SNY53-CW1

INPUT VOLTAGE : 220-240VAC 50/60Hz.

OPTIONAL : 12-24VDC.

POWER : 1250,0 WATTS

OPERATING TEMP. RANGE : -40Cº/ 60Cº

PRODUCT LIFE TIME : >25 Years. (12 Hours/Day)

DIMENSIONS (mm) : W1250.0 X L900.0 X H1900.0

MATERIAL : STAINLES STEEL

WEIGHT : 110.00Kg

MANUFACTURER : TiBET – MADE IN TURKIYE

Teknik Özellikler / Technical Specifications
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Pnömatik iticiler,
Hatalı ürün ayırma sistemi,
Havalı iticiler,
Ayırıcı metal kol,
Üretim hattının blokajı,
Dedektör ilavesi,
Paketlenmiş ürün kontrolü,
Üretim prossesinin kontrolü,


