
  

 

    

   Digitalizált felépítménymérés   

   Intelligens RFID azonosítás 

   Automatikus tömegmérés httc 

 Innováció az ipari     
 méréstechnikában 
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  A mérőeszköz a jármű  

  alvázán... 

 

Az intelligens tömegmérés (üzemanyag, szilárdanyag, hulladék 

anyag szállításnál) lehetővé teszi a - több felhasználó esetében az 

egyes felhasználók által - mért tömegnek felhasználónkénti meg-

állapítását. Az intelligens hulladékgazdálkodás, kétkomponensű díj 

megállapítása (rendelkezésre állás és a valós mennyiség díjará-

nyos fizetése), a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányossági 

elvének alkalmazását és a szelektív hulladékgyűjtést segíti.  
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            Megbízható  
                

RFID  

               Azonosítás hozzárendelhető                                                                                                             

 Felépímény- 

 mérés 
 Alkalmazása: üzemanyag, szilárdanyag, 

hulladék szállításnál 

 Mindig pontos tömegarányos díjfizetés 

 Nem lökésérzékeny, reteszelést nem 

igényel, hossz és keresztirányú dőlés-  

mellett (10°) is helyesen működik 

 Elektromos működésű, digitalizált jelek 

 A mérési adatok felhasználható adatfor-

mátumban, valós időben eljutnak a fel-

használóhoz 
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 Miért a HTTC 

 mérleg? 

 Mérés járómotor mellett is 

 Moduláris: szabványos  és sokoldalú konfi-

gurálási lehetőség segíti az egyéni mérési 

igényeket  

 Napi jelentések/kimutatások készíthetők,  

az áramellátás megszakadása esetén a tá-

rasúly nem veszik el.  

 Megbízható: saját gyártású mérlegeink 25 

éve működnek, távszerviz, garancia 2-10 év 

 Kiforrott és optimalizált alkotóelemek  

 99,5% valós idejű A/D jel biztosítása   

 Kiértékelő szoftver és egység  

 EU konform, EMKEH engedély 

A gépkocsi vezetőfül-

kéjében található a sa-

ját fejlesztésű, gyártá-

sú kiértékelő berende-

zés, és igény esetén a 

perifériaként csatlakoz-

tatott PC, adatgyűjtő 

és nyomtató. 
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Műszaki és metrológiai adatok 
 

 felépítmény tömegmérő felső mérési határ: 

 max.100 kg…30 tonna – (1000 tonna) 

 alsó mérési határ:  min. 20e 

 hitelesítési osztásérték: d>=100g  e=d 

 pontossági osztály: hitelesítési képesség III és 

IIII súlymérési osztály n<=2000e, 2x1000e, 

1000e 

 felső hőmérsékleti határ:  + 80°C 

 alsó hőmérsékleti határ:  - 40°C 
 

Beépített mérlegcellák:  

 digitális mérlegcella CAN buszon vezérelve 

 dőlésszög-kompenzálás: 

 dőlésszögmérő elektronikával. 

 tápfeszültség: 24V DC, gépkocsi akkumulátorról 

 a mérőeszköz alkalmazási területe:  szabadtéri 

használat, IP67-es védettséggel. 

A mérleg rendelkezik EU-s típusbizonyítvánnyal és 

megfelel az Európai Unió hatályos szabványának 

(EN14803; EN45501)  

 SPECIFIKÁCIÓ 
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Megbízható   
A mérőeszköz a hulladékbegyűjtő jármű ürítő szerkezetébe kerül beépítésre. A terepi 
viszonyok -hossz és keresztirányú dőlés- mellett is helyesen működik. A mérőeszköz a 
hulladéktárolót azonosítja (RFID) és a mért súlyértéket, a tároló azonosítóját és a gyűj-
tés időpontját  rögzíti. A mérési adatok felhasználható adatformátumban, valós időben 
továbbításra kerülnek. 

 Automatikus 
 mérés 
 

 Alkalmazása: hulladék szállításnál 

 Hihetetlenül pontos tömegarányos díjfizetés 

 Ürítés automatikus, zéró többletidő 

 Nem lökésérzékeny, reteszelést nem igényel 

 Elektromos működésű, digitalizált jelek, táv-
szerviz 

 

  OPCIÓ 

 GSM/GPRS fedélzeti egység, járatoptimalizá-
lás, intelligens tanksapka, kapacitív folyadék-
szint távadó 
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Műszaki és metrológiai adatok 
 

Minden szabványnak megfelelő hulladékgyűjtő 

edényzethez 

 felső mérési határ: max. 200 kg 

 alsó mérési határ:  min. 2,5 kg 

 hitelesítési osztásérték: e = 0,5 kg 

 pontossági osztály: hulladékmérő mérleg 
 

Minden szabványnak megfelelő konténerekhez 

 felső mérési határ: max. 2000 kg 

 alsó mérési határ:  min. 25 kg 

 hitelesítési osztásérték: e =  5 kg 

 pontossági osztály: hulladékmérő mérleg 

 felső hőmérsékleti határ:  + 80°C 

 alsó hőmérsékleti határ:  - 40°C 

 beépített mérlegcellák: digitális mérlegcella CAN 

 buszon vezérelve 

 a mérőeszköz besorolása: automatikus mérleg  

 MID MI-006 

 mechanikai környezeti besorolás: járműre szerelve 

 MID M3 

 elektromágnesen környezeti besorolás:  MID E3 

 SPECIFIKÁCIÓ 
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  ELŐNYÖK 
Tároló tartályában: pl üzemanyag mérésnél az elszámolás minden esetben 

hiteles 100%-os pontosságot ad 

Digitális ipari mérlegtechnológiával ellátott hulladékbegyűjtő járművek beve-

zetése  a szelektív hulladékgyűjtésre ösztönzi a hulladéktermelőt 

Automatikusan megméri a hulladéktároló edényzetből kiürített hulladék 

mennyiségét, a mérleg rendszer járó motor mellett is üzemeltethető    

A mérlegrendszer nem lökés érzékeny és menet közben nem igényel retesze-

lést, a terepi viszonyok (10° hossz és keresztirányú dőlés) mellett is helyesen 

működik  

A hitelesíthető mérési adatok, valós időben eljutnak a felhasználó cégköz-

pontjában lévő informatikai rendszerbe  

Az érzékelők jelét erősítés és digitalizálás után mikroprocesszor dolgozza fe  

RFID olvasók: az elérhető legkorszerűbb processzorral, a kivételesen magas 

RF érzékenységgel rendkívül magas olvasási sebességet biztosít, így gyorsan 

és pontosan tud nagy mennyiségű RFID taggel ellátott terméket olvasni/

követni. Másodpercenként akár 400 darab címke olvasására is képes  

UHF, HF, LF RFID címkék vízállóak és rugalmasak, olvasási távolság 10 cm - 

15 méterig (akár 70 cm fém)  

Működési hőmérséklet: -40 ° C és + 125 ° C   

Garancia 2-10 év; 24 órás készenlét 

Saját tervezés, fejlesztés, gyártás 

 

  

HTTC KÖZPONT  

H-1098 BUDAPEST                                

H-3433 NYÉKLÁDHÁZA                                 

Hunyadi J. u. 7. sz.   

E-mail:buris@hitech.co.hu 

www.hitech.co.hu 

 

MAGYARORSZÁG 

Magyarországi Hulladékgazdálkodási  

Közszolgáltatók                       

(www.hitech.co.hu/#4) 

 

AUSZTRIA 

MUT Stokerau 

 

USA 

Inphora Inc.                                   

Micred Ltd.                 

 

KÍNA 

Jiang Dong District                        

Haiyan North Road                        

Ningbo Exhibition Center                   

Pavilon 9 

 

UGANDA 

Njuki Way 1068                         

Muyenga, Kampala 
 

 

 

 

MAROKKÓ 

Villa Agdal,                                    

40000 Marrakech                             

Douar Jeloud El Ouidane 

 

DUBAI 

Palm Jumeirah D21   

Megbízható rendszereink,  HTCC képviseleteink  —  Világszerte 


