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TAŞIT KANTARLARI I Kiriş Kolonlu - Rampalı / Çukurlu

TARALSA

Rampalı Tip Kolonlu Kantar

Çukurlu Tip Kolonlu Kantar

  Kolonlu Tip Taşıt Kantarları serisi mekanik aksamı ileri teknoloji 
ve kaliteli işçilik prensibi ile firmamız tarandan Ar-Ge/Tasarım 
çalışmaları doğrultusunda, profesyonel ekiplerimizce ürel- 
mektedir.

    Kolonlu Tip Taşıt Kantarları serisi, sistemak yapımızda yüksek 
hassasiye temel alarak güvenilir ve kesin ölçümler için yeni   
teknolojilerin sürekli takip edilmesi ile kalitenin ön planda tutul-
ması ile müşterilerimize sunulmaktadır.

 Minimum bakım maliye, uzun ömürlü yapısı, yaygın servis ağı, 
yedek parça sorunu yaşanmayan standart bileşenlerle do-
nalmış yapısı ile Kolonlu Tip Taşıt Kantarlarını, kolay menüler 
ve hızlı işlem performansı ile rahat bir kullanım yapısı oluşturan 
yazılımlarımızla birleşrerek hizmenize sunuyoruz.

 Bu p kantarların gövdesi I şeklinde kirişlerden oluşur. Rampalı ve çukurlu p olarak ürelir. Standart 16 metre 
kantarımızda yaklaşık 10 ton demir kullanılır. Çelik plaormun kapasitesi nominal kapasitenin %50 fazlasıdır.

Kantar Uzunluğu
8 - 24 metre

Kantar Genişliği
3 metre

Kapasite
60 - 120 ton
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TAŞIT KANTARLARI I Kiriş Kolonlu - Rampalı / Çukurlu

TARALSA

B2 Serisi Tar Terminali
LDC Monitör

Nokta Vuruşlu Yazıcı
Numune Tar Bile

Paslanmaz Çelik Bağlan Kutusu
Juncon Box Kar

Paslanmaz Çelik C4 Sını Yük Hücreleri
Yük Hücreleri Montaj Ki

Çelik Tar Plaormu

Opsiyonel olarak  ;
       - OPOS (Otomak Plaka Okuma Sistemi)
       - Trafik Işığı
       - Opk Bariyer
       - Dış Gösterge
       - VMS
             - Ex-Proof
       - Kamera

  Plaorm I pi kiriş sistemi olup, I kirişler IPE serisi DIN 1025 normunda özel imalat olacakr. Plaorm taşıma ka- 
pasitesi, nominal kapasitesinin %50 fazlasıdır. Plaorm üst kaplama sacı  10 mm. St37 A1 kalite ve yardımcı 
taşıyıcılara (paletlere) kaynaklı (gaz al) birleşrme yapılmaktadır. Plaorm rengi karmen kırmızı (Ral 3002) ve 
palet rengi (Ral 7034)’ dür.

 B2TX ileri derecede yazılımsal fonksiyonelliği ile tarm uygulamalarınızı gerçekleşrebileceğiniz bir cihazdır.  
İçinde  onaylı  bir  tar  göstergesi  (B2)  ve  uygulamanızı  çalışran  bir  işlem sistemi  (Android®) bulunur.  Cihazı 
kullanmanız için monitör, klavye, fare ve yazıcı bağlamanız yeterlidir.

  Kullanılan yük hücreleri, OIML R60 C sını serfikalı, 3000 / 4000 division,  paslanmaz çelik yapısı, IP69K (EN 
60529) koruma sını ile zor koşullarda uzun yıllar çalışabilme özelliği ve ATEX versiyonları ile petrol ve kimya sek-
töründe kullanılmasına olanak sağlar.

  Paslanmaz çelik yapısı ile uzun ömürlü koruma sağlayan Juncon Box kutusu ve kar potansiyometre sayesinde 
ayarlanabilir kantar plaorm köşeleri, serfikalandırılmış koruma, ileri derecede neme ve toza dayanıklılık, silikon-
lu bağlan noktaları, 10 yük hücresi bağlama imkanı.

  Kantara çıkacak araçların manevra sırasında kantara yapabilecekleri şok hareketler ve giriş-çıkışlarda kantara ge-
lebilecek düzensiz yükler için yük hücrelerinin çevresinde çelik esaslı montaj aksesuarları vardır. Montaj aksesuar-
ları süspansiyon ve tamponlama görevi yaparak, kantara zararlı olabilecek düzensiz yüklere, ısıl genleşmelere ve 
eksen kaçıklıklarına karşı koruyucu özelliktedir
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1000 kg
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I Kiriş

Yük
HücresiTaksimat

Min.
Kapasite

Max.
KapasiteEbatModel
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TAŞIT KANTARLARI V Kiriş Modüler- Rampalı / Çukurlu

TARALSA

Rampalı Tip Modüler Kantar

Çukurlu Tip Modüler Kantar

  Modüler Tip Taşıt Kantarları serisi mekanik aksamı ileri tekno-
loji ve kaliteli işçilik prensibi ile firmamız tarandan 
Ar-Ge/Tasarım çalışmaları doğrultusunda, profesyonel ekipler-
imizce ürelmektedir.

  Modüler Tip Taşıt Kantarları serisi, sistemak yapımızda 
yüksek hassasiye temel alarak güvenilir ve kesin ölçümler için 
yeni teknolojilerin sürekli takip edilmesi ile kalitenin ön planda 
tutulması ile müşterilerimize sunulmaktadır.

    Minimum bakım maliye, uzun ömürlü yapısı, yaygın servis 
ağı, yedek parça sorunu yaşanmayan standart bileşenlerle do-
nalmış yapısı ile Modüler Tip Taşıt Kantarlarını, kolay menüler 
ve hızlı işlem performansı ile rahat bir kullanım yapısı oluşturan 
yazılımlarımızla birleşrerek hizmenize sunuyoruz.

  Bu p kantarların gövdesi V şeklinde kirişlerden oluşur. Rampalı ve çukurlu p olarak ürelir. Çelik plaormun 
kapasitesi nominal kapasitenin %30 fazlasıdır.

Kantar Uzunluğu
8 - 24 metre

Kantar Genişliği
3 metre

Kapasite
60 - 120 ton
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TAŞIT KANTARLARI V Kiriş Modüler - Rampalı / Çukurlu

TARALSA

B2 Serisi Tar Terminali
LDC Monitör

Nokta Vuruşlu Yazıcı
Numune Tar Bile

Paslanmaz Çelik Bağlan Kutusu
Juncon Box Kar

Paslanmaz Çelik C4 Sını Yük Hücreleri
Yük Hücreleri Montaj Ki

Çelik Tar Plaormu

Opsiyonel olarak  ;
       - OPOS (Otomak Plaka Okuma Sistemi)
       - Trafik Işığı
       - Opk Bariyer
       - Dış Gösterge
       - VMS
             - Ex-Proof
       - Kamera

  Plaorm V pi kiriş sistemi olup, modül boyunca insan eli değmeden robok kaynak ile kaynalıp imal edilmekte-
dir. Plaorm taşıma kapasitesi, nominal kapasitesinin %30 fazlasıdır. Plaorm üst kaplama sacı  10 mm ve 8mm 
olarak iki p St37 A1 kalitedir ve sac büküm traverslere kaynaklı (gaz al) birleşrme yapılmaktadır. Plaorm rengi 
karmen kırmızı (Ral 3002)’ dir.

 B2TX ileri derecede yazılımsal fonksiyonelliği ile tarm uygulamalarınızı gerçekleşrebileceğiniz bir cihazdır.  
İçinde  onaylı  bir  tar  göstergesi  (B2)  ve  uygulamanızı  çalışran  bir  işlem sistemi  (Android®) bulunur.  Cihazı 
kullanmanız için monitör, klavye, fare ve yazıcı bağlamanız yeterlidir.

  Kullanılan yük hücreleri, OIML R60 C sını serfikalı, 3000 / 4000 division,  paslanmaz çelik yapısı, IP69K (EN 
60529) koruma sını ile zor koşullarda uzun yıllar çalışabilme özelliği ve ATEX versiyonları ile petrol ve kimya sek-
töründe kullanılmasına olanak sağlar.

  Paslanmaz çelik yapısı ile uzun ömürlü koruma sağlayan Juncon Box kutusu ve kar potansiyometre sayesinde 
ayarlanabilir kantar plaorm köşeleri, serfikalandırılmış koruma, ileri derecede neme ve toza dayanıklılık, silikon-
lu bağlan noktaları, 10 yük hücresi bağlama imkanı.

  Kantara çıkacak araçların manevra sırasında kantara yapabilecekleri şok hareketler ve giriş-çıkışlarda kantara ge-
lebilecek düzensiz yükler için yük hücrelerinin çevresinde çelik esaslı montaj aksesuarları vardır. Montaj aksesuar-
ları süspansiyon ve tamponlama görevi yaparak, kantara zararlı olabilecek düzensiz yüklere, ısıl genleşmelere ve 
eksen kaçıklıklarına karşı koruyucu özelliktedir
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120 ton
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100 ton
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400 kg
400 kg
400 kg
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1000 kg
1000 kg
1000 kg
1000 kg
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1000 kg
1000 kg
1000 kg
1000 kg
1000 kg
1000 kg
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20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
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20 kg
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50 kg
50 kg
50 kg
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50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
50 kg
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6
6
6
8
8
8
88
8
8
8
8
8
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1010
10
10
10
10
10
10
1010

V Kiriş

Yük
HücresiTaksimat

Min.
Kapasite

Max.
KapasiteEbatModel
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TAŞIT KANTARLARI VAGON KANTARI

TARALSA

  Elektronik vagon kantarları demiryollarında yük taşıyan vagonların tarlması için demiryolu ray ve 
bağlan özelliklerinin yanı sıra, vagonların niteliklerine göre özel olarak projelendirilerek 
ürelmektedirler. Çok güçlü stak yapısı, dayanıklılığı ve yüksek performansı ile en ağır hizmet 
koşullarında uzun yıllar sorunsuz bir şekilde size hizmet eder.
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  Elektronik vagon kantarları kurulacağı sahanın durumuna ve demiryolu ha nın niteliklerine göre 
çukurlu, yarım çukurlu ve değişik uzunluklardaki vagonların tarmı için tek veya iki kefeli olarak 
ürelir. İki kefeli vagon kantarlarında, her bir kefede ayrı ayrı tarm yapılabileceği gibi uzun ölçüdeki 
vagonların da her iki kefe üzerinde tarlması mümkündür.



11

ÇÖZÜMLERİMİZ OPOS Otomak Plaka Okuma Sistemi

TARALSA

  B2TX tar terminalinde bulunan Android işleminin sağladığı endüstriyel şartlara uyumluluk, sistemin ömrünün 
uzun yıllar çalışmasını sağlamaktadır. Bütünleşik ANPR plaka okuma kamerası ve Android işlem sisteminin uyumu 
ile tar sektöründeki diğer firmaların otomak plaka çözümlerinin çok çok önünde olan ve kesinlikle sistemin kul-
lanıcı hatasıyla arıza yapmasına izin vermeyen yapısıyla çalışma güvenliğini birinci planda tutmaktadır.

  OPOS ve B2TX entegrasyonu; Windows işlem sisteminin ve kullanıcı kaynaklı hataların yaşanmadığı, sistemin 
çalışma ömrü boyunca durmadığı ve veri kaybının yaşanmadığı sağlam yapısıyla taşıt kantarınızın duraksama ih-
malini ortadan kaldırır.

  OPOS, araçları tek ya da çi yönlü olarak 
çalışan plaka okuma kameraları sayesinde 
kantara çıkan araçları tespit eder. Tespit 
edilen araç plakaları; tarih/saat, Kamera ID, 
plaka datası ve araç resmi ile beraber B2TX 
veri tabanına kaydedilir. Sistem tarandan en 
son okunan plaka numarası, B2TX veri ta-
banındabanında sorgulanarak 1. Tarm ya da 2. 
Tarm için aracın giriş modunu belirler. 
Manuel olarak Tek Tarm modu içinde plaka 
okuma sistemi entegre halindedir.



TARALSA, bir                            markasıdır.

www.taralsa.com.tr444 8 142

12

Otomak Taşıt Kantarları

Opsiyonel Donanımlar

Trafik Işığı

Opk Bariyer

Opk Sensörler

Araç Sayım Dedektörü

IP kameralar

VVMS Mesaj Sistemi

Saha Yazıcısı

RF-ID Okuyucu

  Seri tarm yapan işletmelerde kullanımda olan ya da yeni kurulan Taralsa marka tar alenin otomak olması ile 
birçok avantaj elde edilmiş olacakr.  Sistem sayesinde araçların otomak olarak tanınması ve bilet işlemleri için 
herhangi bir operatöre gerek duyulmadan tarm işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmışr. Sistem operatörsüz 
çalışğı için zamandan tasarruf sağlanmış olacakr. Araçların bekleme süreleri kısalacakr, böylece yakıan da 
tasarruf sağlanacakr. Sistem de operatör bulunmadığı için operatör bazlı hatalar ortadan kalkmışr. Sistem fabri-
ka içerisindeki farklı yazılımlar ile entegrasyon imkanı sunmaktadır.
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ÇÖZÜMLERİMİZ Ön İhbarlı Hareketli Ağırlık ve Boyut Kontrol Sistemi

TARALSA

 Sistem; kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi ağır nakliye araçlarının, değişik böl-
gelerde kurulacak modern istasyonlar tarandan yapılacak kontrollerle, kurallara uygun ağırlık ve 
boyua taşımacılık yapmalarını amaçlamaktadır. Sistem devlet kurumlarının bilgi ağı yapıları ile ente-
gre çalışmaktadır.

 Ön ihbarlı ağırlık ve boyut kontrol sistemi, özellikle yolların bozulmasını, araçların fazla tonaj alnda 
çabuk yıpranmasını engellemekte ve bunlara bağlı olarak oluşan trafik kazalarını önlemektedir. Diğer 
önemli kazanımları ise haksız rekaben önlenmesi ve kurallara uygun davranmayı teşvik etmesidir. 
Bununla beraber, ağırlığı krik seviyenin alndaki araçların istasyona girmeden direkt olarak devam 
etmesi sağlanmakta ve yol kenarı denem istasyonlarındaki yoğunluklar giderilmektedir. Bu durum 
sürücülerin zaman kaybını önlemekte ve yakıt tasarrufu sağlamaktadır. 

 Sistemin Bileşenleri

- Yüksek Hızlı Hareketli Ağırlık (HSWIM) Ölçüm Birimi
- Düşük Hızlı Hareketli Ağırlık (LSWIM) Ölçüm Birimi
- Boyut Kontrol Sistemi
- Kamera Sistemleri
- Plaka Tanıma Sistemleri
-- Değişken Mesaj Sistemleri
- Kontrol Yazılımları
- Merkezi Donanımlar (Server, bilgisayar, kesinsiz güç kaynağı, monitörler vb.)

WIM
Weigh-In-Moon

Tarm İstasyonu

Plaka Tanıma

Aks Kantarı

Taşıt
Boyut Tespi

Ağırlık
Sensörleri

Loop
Dedektör
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 Yüksek Hızlı Hareket Halinde Tarm Sistemi

 Yüksek hızlı hareket halinde tarm sistemi, genellikle düşük hızlı hareket halinde tarm sistemi için 
ön ihbar olarak kullanılmaktadır. 

 Yüksek hızlı hareket halinde tarm sistemi, yol üzerine yerleşrilen yüksek kararlılık ve dayanıklılığa 
sahip kuvars ağırlık sensörleri, loop dedektörler, plaka tanıma sistemleri, değişken mesaj sistemleri ve 
kontrol kabinetlerinden oluşmaktadır.  
  
 Ağır nakliye araçlarını seyir halinde iken aks ve brüt ağırlıkları yüksek doğruluk oranı ile hızlı bir 
şekilde tespit edilmekte ve sistemde ağırlık bilgisi ile birlikte araçların aks sayısı ve aks grubu bilgileri 
de elde edilmektedir. Bu sayede araçların sınıfları tespit edilir ve bu sınıflara karşılık gelen yasal ağırlık 
limitleri karşılaşrılmaktadır.

  Yapılan değerlendirme sonucunda limit aşırı ağırlık görülen araçlar,  plaka tanıma ve kamera 
sistemleri ile kayıt alna alınır. Daha hassas ölçüm için değişken mesaj sistemlerinde aracın plakası ile 
beraber yol kenarı düşük hızlı hareket halinde tarm sistemine girmesi gerekği mesajı verilir. Ağırlık 
limi aşırı olmayan araçlara ise değişken mesaj sistemlerinde yol kenarı istasyona girmeden devam 
etmeleri mesajı verilir. Böylelikle araçların güzergahlarında devam etmeleri sağlanarak yol kenarı 
düşük hızlı hareket halinde tarm istasyonlarındaki araç yoğunluğunun önüne geçilmektedir. Bu 
durum sürücülerin zaman kaybını önlemekte ve yakıt tasarrufu sağlamaktadır. 

 Düşük Hızlı Hareket Halinde Tarm Sistemi

 Düşük hızlı hareket halinde tarm sistemi, araçların ağırlıklarının hassas bir şekilde tespit edilmesinin gerekli 
olduğu devlet kurumları tarandan yönelen yol kenarı denem istasyonları uygulamalarında kullanılmaktadır. Ön 
ihbar sistemi, düşük hızlı hareket halinde tarm sisteminin destekleyici yapısıdır. İstenirse, düşük hızlı hareket 
halinde tarm sistemi tek başına da kullanılabilir.

  Düşük hızlı hareket halinde tarm sistemi yapısının içerisinde; loop dedektör, plaka tanıma sistemleri, kamera 
sistemleri, boyutlandırma yapan lazer tarayıcılar, gösterge, kontrol kabinetleri ve yazılımlar da bulunmaktadır. 

 Düşük hızla hareket halinde tarm sisteminde, istasyona giren aracın aks ağırlıkları, brüt ağırlığı, plakası ve 
boyutları saptanmakta ve kontrol yazılımı üzerinden yasal limitleri aşıp aşmadığı tespit edilmektedir. Buna göre 
otomak cezai işlemler gerçekleşrilmektedir.

 Düşük hızlı hareket halinde tarm sisteminin bileşeni 
olan aks kantarı, araçların aks ağırlıkları ile brüt 
ağırlıklarının tespit edildiği birimdir. Tarm işlemi 
araçların belirlenen düşük hız limitleri dahilinde hareket 
halinde otomak olarak gerçekleşrilmektedir.
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BASKÜLLER

TARALSA
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İNDİKATÖRLER B2TX TARTI TERMİNALİ

TARALSA

  B2TX Tar Terminalinin başlıca özellikleri ; Tar  göstergesi  ve  
uygulama  yazılımı içinde kompakt çözüm, Kullanımı  basit,  
kolay  öğrenilebilen,  güzel görsel arayü, İşlem  sistemi  çök- 
melerine  ve  virüse dayanıklı, güvenli işlem sistem, Uygula-
manıza özel yazılım değişiklikler, Lityum  polimer  pili  sayesinde  
elektrik kesilmesi  durumunda  düzgün  kapanma özelliği, 
RS-232  ve  RS-485,  Giriş-Çıkış,  Kablolu  ve Kablosuz Ağ, Te-
massızmassız Akıllı Kart Okuyucu, IP kamera opsiyonları, Cihaz  
üstünde  yapılan  tarları  eş  zamanlı olarak  interneen  rapor-
layabilme opsiyonu (www.kantar.biz), Gömülü  web  sunucusu  
ile tarayıcınızdan rapor alabilme, Raporlarınızı  Excel  dosyası  
olarak kaydetme ve ANPR kamera ile plaka okuma entegras- 
yonu cihazın özellikleri arasındadır.

  B2TX tarm uygulamalarınızı gerçekleşrebileceğiniz bir cihazdır.  İçinde  onaylı  bir  tar  göstergesi   (B2)  ve  
uygulamanızı  çalışran  bir   işlem  sistemi  (Android®) bulunur.  Cihazı kullanmanız için monitör, klavye, fare ve 
yazıcı bağlamanız yeterlidir.

İşlem Sistemi
Android®
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Depo Modu

Hububat, sıvı gıda, mazot, kömür vb. herhangi bir cari kullanıma bağlı depolanacak malzemelerin alım ve 
saşlarında B2TX kullanıcılarının tanımlayacağı depolara malzeme giriş ve çıkış kontrolleri ile detaylı raporlama-
larını yapabileceği depo modu opsiyonel olarak sunulmaktadır. Depo modu ile oluşturacağınız depolarda aldığınız 
ve sağınız malzemelerinizin ürünlerinize göre stok seviyelerini takip edip, detaylı raporlamalarını yapabilirsiniz.

Uzak Erişim Modu

TTar sisteminizin kurulu bulunduğu kantar kabinine yakın bir noktadan kablolu yada kablosuz olarak B2TX’ inizi in-
ternete bağlayıp, teknik ekibimiz gerekli ayarlamaları yapktan sonra, sizin için özel ürelmiş olan kullanıcı adı ve 
parola ile istediğiniz bilgisayar, tablet yada cep telefonundan dünyanın her noktasından tarm bilgilerinizi görebi- 
lirsiniz. Cihaz içerisinden ulaşacağınız raporlamaları Excel ortamına aktarabilirsiniz. İşletmenize özel olarak 
sunulan bu hizmet, diğer windows tar terminallerinde olmayan detaylı özellikler barındırmaktadır.

Kullanıcı Yetkilendirme Modu

B2TXB2TX kullanan işletmelerde, işletme yetkililerinin bilgileri dahilinde B2TX kullanıcılarının yetkileri tanımlanarak 
müdahale alanları belirlenmektedir. Kullanıcılar yetkilerine göre, kendi operatör kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş 
yaparak, yönecinin belirlediği alanlar haricinde hiçbir fonksiyonu kullanamamaktadır. Örnek verecek olursak, o- 
peratörün bir tarm kaydını silebilmesi için yetkisinin olması gerekmektedir. Yetkisi olsa dahi tarm kaydının silin-
mesi uzak erişim modunda mümkün değildir. Yönecinin uzak erişim modu sayesinde operatörün her türlü işlemi-
ni internet üzerinden bilgisayar, tablet yada cep telefonundan gözlemleyebilir. Yetkilendirme modu sayesinde 
işlişletmelerdeki operatör performansı maksimuma ulaşmaktadır.

Yedekleme ve Sırlama Modu

B2TX, ister windows ağ üzerinden, isterseniz herhangi bir USB sck yada harici HDD içerisine otomak-manuel 
şekilde yedekleme yapabilme özelliğine sahipr. Herhangi bir arıza yada problem sonrasında verilerinizin kaybol-
ma riski minimum seviyeye inmektedir. USB 2.0 özelliği bulunan belleklerinize istediğiniz periyotlarda yada sürekli 
olarak cihazın arka kısmındaki USB portlarından herhangi birine takarak ayarlar bölümünden yedekleme ve sırla-
ma modu içerisinden istediğiniz an yedek alabilir, almış olduğunuz yedeğinizi cihazınıza yükleyebilirsiniz.  Ayrıca 
B2TX uzak erişim modunun eşitleme yeteneği ile verileriniz sunucularımızda her zaman güven alnda olmaktadır.

OOtomak Plaka Tanıma Modu

Otomak Plaka Tanıma Modu, kantara çıkan araçları tek ya da çi yönlü olarak plaka tanıma kameraları sayesinde 
kantara çıkan araçları tespit eder. Tespit edilen araç plakaları; tarih/saat, Kamera ID, plaka datası ve araç resmi ile 
beraber B2TX veritabanına kaydedilir. Sistem tarandan en son okunan plaka numarası, B2TX veritabanın da sor-
gulanarak 1. Tarm ya da 2. Tarm için aracın giriş modunu belirler. Manuel olarak Tek Tarm modu içinde plaka 
okuma sisteme entegrasyon halindedir.

OOtomak Plaka Tanıma Modu ile tarmı yapılmış olan araçların, plakalarının fotoğrafları tarm kayıtları 
menüsünde B2TX hazasında saklanır. Web ara yüzünden de erişebilinen kayıtlar içerisinde de fotoğraflı tarm 
bilgilerine ulaşıp nokta vuruşlu printer harici tüm printerlardan görüntülü bilet basımı gerçekleşrilebilir. İstenirse 
biletler PDF yada farklı office programı formanda lokal bilgisayara kayıt edilebilir.

Otomak Plaka Tanıma kameralarının yüksek hassasiyet ve doğruluk oranı ile %100 seviyesinde plaka okuma per-
formansı ile güvenilirliği B2TX aracılığıyla siz kullanıcılarımıza sunulmaktadır.
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İNDİKATÖRLER B2 TARTI GÖSTERGESİ
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  B2TX Tar Terminalinin başlıca özellikleri ; Tar  göstergesi  ve  
uygulama  yazılımı içinde kompakt çözüm, Kullanımı  basit,  
kolay  öğrenilebilen,  güzel görsel arayü, İşlem  sistemi  çök- 
melerine  ve  virüse dayanıklı, güvenli işlem sistem, Uygula-
manıza özel yazılım değişiklikler, Lityum  polimer  pili  sayesinde  
elektrik kesilmesi  durumunda  düzgün  kapanma özelliği, 
RS-232  ve  RS-485,  Giriş-Çıkış,  Kablolu  ve Kablosuz Ağ, Te-
massızmassız Akıllı Kart Okuyucu, IP kamera opsiyonları, Cihaz  
üstünde  yapılan  tarları  eş  zamanlı olarak  interneen  rapor-
layabilme opsiyonu (www.kantar.biz), Gömülü  web  sunucusu  
ile tarayıcınızdan rapor alabilme, Raporlarınızı  Excel  dosyası  
olarak kaydetme ve ANPR kamera ile plaka okuma entegras- 
yonu cihazın özellikleri arasındadır.

Terminal yapısının bütünleşik yazılımı harici virüs veya kullanıma bağlı olan hataları absorve eden yapısıyla 
endüstriyel şartlarda en sağlıklı performansı gösterir.

Göstergelerimize opsiyonel olarak cihazlara ilave edilen RS-232(standart), RS-485, Ethernet  gibi haberleşme 
birimleri ile tar verileri istenilen çevre birimlerine entegre edilebilmektedir. Ayrıca B2 serisi tar göstergeleri 
içerisinde standart olarak Harici Gösterge çıkışı bulunmaktadır.

B2 serisi tar göstergesi temel olarak kantar uygu-
lamalarına yönelik masaüstü pindedir. Standart 
kamyon ve TIR kantarı uygulamalarında kullanılan 
indikatörde 6 hane parlak kırmızı led gösterge, stan-
dart usb ve seri haberleşme arayüzü bulunmaktadır. 
Yük hücresi girişinde yıldırım koruması vardır. IP 54 
koruma sınına haiz paslanmaz çelik yapısı ile tüm 
endüendüstriyel ortamlarda sorunsuz çalışabilme 
özelliğine sahipr.

B2K TARTI GÖSTERGESİ

B2T TARTI GÖSTERGESİ

B2-T serisi tar terminalleri, bilgisayar kullanımına gerek kalmadan, 
araç, alım-yeri kantarları, eketleme, süt toplama vb. gibi çeşitli 
uygulamalarınıza yönelik tasarlanmış kompakt cihazlardır. İçerdiği 
özel-yapım işlem sistemi sayesinde, windows gibi virus kapmaz, 
çökmez. Çeşitli bağlan seçenekleri, çoklu dil desteği, geniş tar 
hazası, özet ve detaylı raporlama gibi daha birçok özellikleri 
destekleyen terminallerimiz tar işleriniz için güvenilir bir çözüm-
düdür. Standart kamyon ve TIR kantarı uygulamalarında kullanılan ter-
minaller 6 hane parlak kırmızı led gösterge, standart harici gösterge 
ve seri haberleşme arayüzü bulunmaktadır. Yük hücresi girişinde 
yıldırım koruması vardır. IP 54 koruma sınına haiz paslanmaz çelik 
yapısı ile tüm endüstriyel ortamlarda sorunsuz çalışabilme 
özelliğine sahipr. 
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BX3 DOLUM İNDİKATÖRÜ

BX3 sıvı, toz ve granül malzemelerin tarlarak doldurulması veya 
boşallması amacı ile tasarlanmış, yüksek teknoloji ürünü bir 
dolum kontrolörüdür. Mikroişlemci içeren elektronik tasarımı ile is-
tenen tüm dolum proseslerinde hassas olarak kullanılabilecek, 
zorlu koşullarda çalışacak yapıda, düşük maliyetli profesyonel bir ci-
hazdır

8.000.000 iç sayma özelliği, saniyede 200 kez ölçüm hızı, istasksel ve standart digital filtre yeteneği ile özellikle 
hareketli ve treşimli uygulamalarda bilinen sıradan göstergelere oranla çok daha hızlı, hassas ve güvenilir dolum 
imkânı sağlar.

Hızlı ve yavaş olmak üzere iki kademeli doldurma veya boşaltma yapar. Kesme değeri mal akış hızına ve dolum ha- 
talarına göre otomak ayarlanarak maksimum hassasiyet sağlanır. Böylelikle malzemenin fiziksel özelliğindeki ve 
akış hızındaki zamanla oluşabilecek değişimler dolum hassasiyeni etkilemez.

Dijital taşıt kantarları kullanım performansı bakımından 
analog sistemlerden daha uzun ömürlü ve hata olasılığı çok 
düşüktür. Dijital taşıt kantarlarında mekanik aksamın doğru 
montajına müteakip köşe yükü hataları ortadan kaldırılmışr. 
Sistemin çalışma prensibi her yük hücresinin birbiri üzerinden 
veri ilemi ile sisteme bağlı tüm yük hücreleri her an denet- 
lenmekte ve hatası kontrol edilmektedir.

Uygulamaya göre istenilen şekilde programlanabilen 
giriş çıkışlar ve çalışma parametreleri, dolum adedi ve 
toplam doldurulan mal miktarını tutan istask hazası , 
123mm x 23mm grafik LCD ekranıyla S288, endüstriyel 
otomasyonda geniş bir uygulama yelpazesine sahipr. 
Pano pi metal gövde, hazır montaj aksesuarı ile kolay 
kurulum ve konfigürasyona sahipr.Dolum adedi ve 
toplamtoplam doldurulan mal miktarını tutan istask 
hazası.Tarih ve saat ile her dolumun raporunu yazıcıya 
veya bilgisayara gönderebilir.

Yük hücrenin içerisinde bulunan mikroişlemci sürekli olarak tüm gerilimi ölçer ve yük hücrelerini etkileyen çalışma 
sıcaklığı, doğrusal olmama, histerezis, gerilim değişimi ve sensör hatalarını normal çalışma koşullarına göre adapte 
ederek mümkün olan en doğru ağırlık ölçümünü yapmasını sağlar. Dijital taşıt kantarları önde gelen eşsiz perfor-
mans ve zor koşullar için hemen her ortamda kullanılmak üzere tasarlanmışr.

MATRİX DİJİTAL İNDİKATÖR

S288 DOLUM İNDİKATÖRÜ
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KURUMSAL DİSTRİBÜTÖRLÜKLER
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Taralsa kendi markasının yanı sıra, İspanya’nın önde gelen yük hücresi ürecilerinden olan Ascell ve Ulcell firma-
larının da Türkiye Distribütörlüğünü yapmaktadır. Taralsa kendi ürem uygulamalarında da Ascell ve Ulcell marka 
yük hücrelerini kullanmaktadır. İthalanı yapmış olduğumuz tüm yük hücreleri OIML ve CE belgeli olup, yasal 
gümrük mevzuana uygun olarak iç piyasaya arz edilmektedir.

TTaralsa uygulamalarınız için en uygun ve alternafli yük hücresi grubunu sağlamaktadır. Tar teknolojileri 
konusunda uzman kadromuz uygulamalarınız için tavsiye edeceği yük hücrelerini güvenle kullanıp başarılı projeler 
gerçekleşrebilirsiniz. Yük hücresi grubumuz; plaorm yük hücreleri, askı pi yük hücreleri, baskı pi yük hücre- 
leri, dijital yük hücreleri, lama pi yük hücreleri ve silo-tank tarm modüllerini içermektedir.
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HAKKIMIZDA

  Tarm sektörünün öncülerinden olan TARALSA kuruluşundan ibaren kaliteli üremi prensip edinerek, mevcut 
kalite şartlarını ISO 9001 ve TS EN 45501 standartlarına uygun olarak gelişrmişr. Sektörümüzdeki üremin 
uluslararası kalite standar olan TS EN 45501 belgesine sahip, Türkiye’deki ilk firma olma başarısını gösteren fir-
mamız, TS EN 45501 standarnın gerekliliklerini firmamızın tüm departmanlarında hasassiyetle uygulamaktadır. 
Türk Standartları Enstüsü tarandan her yıl düzenli olarak denetlenen firmamız, kalite konusunda Türkiye’nin 
sektördeki öncü firması olduğunun göstergesidir.

  Tar aletleri üreminde, Avrupa Birliği Komisyonu tarandan 1783 numaralı onaylanmış kuruluş olan Türk Stan- 
dartları Enstüsü tarandan p incelemesinin yapıldığı tüm ürünlerimizin AT Tip Onay Belgesi mevcuur. Ürünler-
in kurulumu sonrası piyasaya arz kısmı için Türk Standartları Enstüsü tarandan yetkilendirilmiş olan firmamız, 
Ürem Kalite Güvencesi Belgesi ile piyasaya arz kısmını gerçekleşrmektedir.

    Organizasyonunu yalnızca ürem değil, ürem sonrası gerekli tüm hizmetleri verebilecek şekilde oluşturmuştur. 
Saş sonrası servis hizmetlerimizin kalitesinin yeterliliği TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ile ispatlanmışr. Türkiye’nin 
7 coğrafi bölgesinde 7 gün 24 saat kesinsiz hizmet veren servis ağı ile müşterilerimizin iş kaybının önüne geçmeyi 
hedefleyen firmamız globalleşen dünyada ülkemizin ve Türk sanayicisinin hak e ği yere ve güvene ulaşması için 
en son teknolojik alt yapısı ve uygun deneyimli mühendis kadrosu ile çalışmalarına tüm hızıyla devam etmektedir.

    TARALSA olarak, sistemak yapımızda yüksek hassasiye temel alarak güvenilir ve kesin ölçümler için yeni tekno-
lojileri sürekli takip ediyor ve periyodik güncellemeler yapıyoruz. Yedek parça sorunu yaşanmayan standart 
bileşenlerle donalmış ürünlerimizi, kolay menüler ve hızlı işlem performansı ile rahat bir kullanım yapısı oluşturan 
yazılımlarımızla birleşrerek hizmenize sunuyoruz. Her bir ürem aşamasında ürünlerimizi belirli test ve dene-
mlerden geçirerek kurulum öncesi doğru tercih güvencesi veriyoruz.

  Üremde kullandığı bütün malzemelerde CE, OIML, TSE standartlarına uygunlugu şart koşan TARALSA kurulduğu 
günden beri kaliteden ödün vermiyor.
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